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Σεκείσκα ηεο Υπεπζύλνπ Σπνπδώλ & Έξεπλαο ηνπ Τκήκαηνο 

 

Οη δεκφζηεο νξγαλψζεηο θαινχληαη λα ιεηηνπξγήζνπλ ζε έλα πνιχπινθν θαη 

δηαξθψο κεηαβαιιφκελν εζσηεξηθφ θαη δηεζλέο πεξηβάιινλ, ην νπνίν ζα πξέπεη λα 

αληαπνθξίλεηαη κε πιεξφηεηα ζηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο. Θεσξείηαη πιένλ φηη είλαη 

αλαγθαίν λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο, φζνλ αθνξά ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, εθαξκφδνληαο κεζφδνπο 

θαηάιιειεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο. 

Οη ζπνπδαζηέο ηνπ Σκήκαηνο πνπ  έρνπλ ελζηεξληζηεί ήδε, κέζα απφ ην πξφγξακκα ηεο 

Κνηλήο Φάζεο πνπδψλ, ηηο λέεο αληηιήςεηο θαη ην ζχγρξνλν ηξφπν δηνίθεζεο ησλ 

δεκνζίσλ νξγαλψζεσλ, ζα γίλνπλ νη θαιχηεξνη πξεζβεπηέο ηνπο  ζηηο ππεξεζίεο πνπ ζα 

θιεζνχλ λα ππεξεηήζνπλ. 

 

Σν πξφγξακκα ηεο Δηδηθήο Φάζεο πνπδψλ ζηνρεχεη ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ 

ζπνπδαζηψλ ψζηε κέζα απφ ηελ εμεηδηθεπκέλε εθπαίδεπζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή 

θαηάξηηζε λα βνεζήζνπλ ηηο ππεξεζίεο πνπ ζα ζηειερψζνπλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο 

πξνθιήζεηο ηνπ ζχγρξνλνπ δηνηθεηηθνχ πεξηβάιινληνο. Οη γλψζεηο, νη δεμηφηεηεο, νη ζηάζεηο 

θαη νη ζπκπεξηθνξέο πνπ ζα ηνπο κεηαιακπαδεπηνχλ κέζσ ησλ καζεκάησλ θαη 

εξγαζηεξίσλ πνπ ζα δηδαρζνχλ ζηελ Δηδηθή Φάζε πνπδψλ, ζα ηνπο θαηαζηήζνπλ ηθαλνχο 

λα  αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο ησλ θνηλσληψλ ηεο γλψζεο θαη ηεο πιεξνθνξίαο, νη νπνίεο 

απαηηνχλ ηελ πξνζαξκνγή ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζηα λέα δεδνκέλα. 

   

Δχρνκαη ζηνπο ζπνπδαζηέο ηεο Κ΄ εθπαηδεπηηθήο ζεηξάο θαιή ζηαδηνδξνκία θαη 

θαιή δχλακε.  

 

 

Η Υπεύζπλε Σπνπδώλ &  Έξεπλαο  
 

 

 Αζελά Σπαθνπξή 
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   ΔΗΑΓΧΓΖ 

 
 

 

I. ΤΝΣΟΜΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ 
 

Σν ηκάκα Γεληθάο Γηνέθεζεο ιεηηνπξγεέ αλειιηπψο απφ ην πξψην Ϋηνο Ϋλαξμεο 

ιεηηνπξγέαο ηεο ρνιάο θαη Ϋρνπλ εθπαηδεπηεέ ζε απηφ δεθαεπηΪ εθπαηδεπηηθΫο ζεηξΫο.  

Οη απφθνηηνη ηνπ ηκάκαηνο ζηειερψλνπλ ηηο ππεξεζηαθΫο κνλΪδεο ηεο Κεληξηθάο 

Γηνέθεζεο θαη ησλ ΝΠΓΓ, κε αληηθεέκελν: 

 ηελ Ϊζθεζε θαη πινπνέεζε δεκνζέσλ πνιηηηθψλ 

 ηε δηνέθεζε θαη δηαρεέξηζε αλζξψπηλσλ, νηθνλνκηθψλ θαη θπζηθψλ πφξσλ 

 ηε δηνέθεζε θαη δηαρεέξηζε εζληθψλ θαη θνηλνηηθψλ πξνγξακκΪησλ  

 ηελ εμππεξΫηεζε πνιηηψλ θαη ηΫινο, 

 ηε δηακφξθσζε κηαο ζχγρξνλεο θαη απνηειεζκαηηθάο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο, 

ηθαλάο λα αληαπνθξηζεέ ζηα θειεχζκαηα ηνπ 21
νπ

 αηψλα 

 

 

II. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ 

 

Οη ζπνπδαζηΫο ηεο Κ΄ Δθπαηδεπηηθάο εηξΪο Ϋρνπλ νινθιεξψζεη ηελ Κνηλά ΦΪζε 

πνπδψλ (Κ.Φ..) θαη Ϋρνπλ πξνεηνηκαζηεέ γηα ηηο αλΪγθεο ηνπ ηκάκαηνο Γεληθάο 

Γηνέθεζεο, ην νπνέν θαη ζα ηνπο εληζρχζεη κε ηηο απαξαέηεηεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο νη 

νπνέεο ζα θαιιηεξγάζνπλ ηηο δηνηθεηηθΫο ηνπο ηθαλφηεηεο θαη ζα δηεπξχλνπλ ηνπο 

νξέδνληεο ηνπο  σο ζχγρξνλα δηνηθεηηθΪ ζηειΫρε. ηελ Δηδηθά ΦΪζε πνπδψλ παξΫρεηαη 

εμεηδηθεπκΫλε εθπαέδεπζε ψζηε νη ζπνπδαζηΫο λα ηχρνπλ Ϊξηηαο πξνεηνηκαζέαο γηα ηηο 

ζΫζεηο πνπ πξννξέδνληαη. 

 

 

IΗΗ. ΔΗΓΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ 

 

Σν Πξφγξακκα ηεο Δηδηθήο Φάζεο πνπδψλ,  

 

ιακβάλνληαο ππφςε: 

 ην γεγνλφο ηεο πνιπεπηζηεκνληθάο πξνΫιεπζεο ησλ ζπνπδαζηψλ ηνπ ηκάκαηνο 

 ηηο απνθηεζεέζεο ζηελ Κνηλά ΦΪζε γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο 

 ηελ αλΪγθε λα ηνπνζεηεζνχλ νη απφθνηηνη ζε πεξηζζφηεξα Τπνπξγεέα θαη θαηΪ 

ζπλΫπεηα λα θαιχςνπλ κέα επξχηεηα αληηθεηκΫλσλ 

 ηηο γεληθφηεξεο αλΪγθεο ηεο ζχγρξνλεο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο 

 

ζεσξψληαο αλαγθαίν: 

 λα παέμνπλ νη ζπνπδαζηΫο θαη ζπνπδΪζηξηεο ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πνξεέα 

εθζπγρξνληζκνχ ηεο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο, φπσο ζάκεξα απαηηεέ ην επξσπατθφ θαη 

δηεζλΫο πεξηβΪιινλ. 

 λα ζπκβΪιιεη ζηελ θαηΪ ην δπλαηφλ «γλσζηηθά» νκνγελνπνέεζά ηνπο. 
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α. θνπεχεη: 

1. ζηελ απφθηεζε γλψζεσλ πνπ νδεγνχλ ζε νινθιεξσκΫλεο πξνζεγγέζεηο 

δεηεκΪησλ πνπ Ϊπηνληαη ηεο εξγαζέαο ελφο δηνηθεηηθνχ ζηειΫρνπο  

2. ζηελ αλΪπηπμε δεμηνηάησλ απαξαέηεησλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθά εθηΫιεζε ηεο 

εξγαζέαο ηνπο. 

3. ζηελ θαιιηΫξγεηα ζηΪζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ πνπ πξΫπεη λα ραξαθηεξέδνπλ Ϋλα 

ζχγρξνλν δηνηθεηηθφ ζηΫιερνο. 

 

β. ηνρεχεη: 

λα δψζεη ζηνπο ζπνπδαζηΫο - κειινληηθΪ ζηειΫρε ηεο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο - ηηο 

απαξαέηεηεο γλψζεηο θαη ηα αλαγθαέα κεζνδνινγηθΪ εξγαιεέα πνπ ρξεηΪδνληαη γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθά Ϊζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, κΫζα απφ καζάκαηα, ηα νπνέα θαη 

απνβιΫπνπλ: 

 

1. ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ Ϊζθεζε δεκνζέσλ πνιηηηθψλ, θαζψο θαη ην ρεηξηζκφ 

δξΪζεο ηεο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο, θπξέσο ζηα λΫα πεδέα πνιηηηθάο 

2. ζηελ εμνηθεέσζε ησλ ζπνπδαζηψλ κε ην νξγαλσζηαθφ πεξηβΪιινλ ηεο ειιεληθάο 

δεκφζηαο δηνέθεζεο, ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηα πξνβιάκαηΪ ηνπ θαζψο θαη ηε 

κεζνδνινγέα θαη ηα ζχγρξνλα εξγαιεέα αλαζρεδηαζκνχ θαη εμνξζνινγηζκνχ ηεο 

δξΪζεο ησλ Γεκνζέσλ Τπεξεζηψλ, θαζψο θαη ηερληθΫο δηαζθΪιηζεο ηεο 

πνηφηεηαο ηνπο 

3. ζηελ απφθηεζε νινθιεξσκΫλεο εηθφλαο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ (εζληθνχ-

θνηλνηηθνχ), ησλ δεκνζέσλ επελδχζεσλ θαη ησλ θνηλνηηθψλ ρξεκαηνδνηάζεσλ, 

θαζψο θαη ησλ δηνηθεηηθψλ δνκψλ πνπ ηα ππνζηεξέδνπλ, φπσο θαη ζηελ 

εμνηθεέσζε κε ηελ πξαθηηθά ηεο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο, ζρεηηθΪ κε ηηο δηαδηθαζέεο 

πξνκεζεηψλ θαη ηε ζχλαςε ζπκβΪζεσλ 

4. ζηελ απφθηεζε ηεο εηθφλαο ησλ ηΪζεσλ δεκηνπξγέαο λΫσλ δνκψλ δηνέθεζεο θαη 

δηαρεέξηζεο ζηε Γεκφζηα Γηνέθεζε πνπ αλαπηχζζνληαη ζηελ ζχγρξνλε ειιεληθά 

θνηλσλέα θαη εληζρχνπλ ην ξπζκηζηηθφ ξφιν ηνπ θξΪηνπο, δηαζθαιέδνπλ ηα 

δηθαηψκαηα ησλ πνιηηψλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θξέζηκσλ κνλΪδσλ ηνπ 

δηνηθεηηθνχ κεραληζκνχ 

5. ζηελ παξνρά ζηνπο ζπνπδαζηΫο γεληθφηεξεο γλψζεο γηα ηηο λΫεο ηερλνινγέεο κε 

ηελ εμνηθεέσζε κε ηηο Σερλνινγέεο ηεο Πιεξνθνξηθάο, ηνπ Γηαδηθηχνπ, ηηο 

ηερληθΫο θαη εθαξκνγΫο ειεθηξνληθάο δηαρεέξηζεο Ϋξγσλ θαη ησλ κεζφδσλ γηα 

ιάςε ηεθκεξησκΫλσλ απνθΪζεσλ. 

6. ζην ρεηξηζκφ, ζε ηθαλνπνηεηηθφ επέπεδν, δχν μΫλσλ γισζζψλ ζηνλ πξνθνξηθφ θαη 

γξαπηφ ιφγν, κε δπλαηφηεηα αλΪπηπμεο επηρεηξεκΪησλ, θαζψο θαη ηελ θΪιπςε 

εηδηθψλ δεμηνηάησλ επαγγεικαηηθνχ ηχπνπ ζε ζΫκαηα πνπ Ϊπηνληαη ησλ 

γλσζηηθψλ αληηθεηκΫλσλ ηνπ ηκάκαηoο. 

7. ζηελ θαιιηΫξγεηα δεμηνηάησλ δηαπξαγκΪηεπζεο κε θαηΪιεμε ζε επξΫσο 

απνδεθηΫο ιχζεηο, κΫζα απφ ηελ εμΪζθεζε ζην πιαέζην ησλ επέ κΫξνπο 

εξγαζηεξέσλ 

8. ζηελ θαιιηΫξγεηα ζπκπεξηθνξψλ αθελφο ζπλεξγαζέαο (θπξέσο κΫζα απφ ηελ «απφ 

θνηλνχ» αλΪιεςε γξαπηψλ εξγαζηψλ) αθεηΫξνπ αλΪπηπμεο αηνκηθάο 

πξσηνβνπιέαο θαη πξνζαξκνζηηθφηεηαο 
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IV. ΓΟΜΖ & ΓΗΑΡΘΡΧΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ 

 

Σν πξφγξακκα ηεο Δηδηθάο ΦΪζεο πνπδψλ πξαγκαηνπνηεέηαη σο εμάο: 

 

 Α΄ Κχθινο Μαζεκάησλ Δμεηδίθεπζεο, δηΪξθεηαο 4 κελψλ, 

 Πξαθηηθή Δθπαίδεπζε, δηΪξθεηαο 4 κελψλ  

 Β΄ Κχθινο Μαζεκάησλ Δμεηδίθεπζεο, δηΪξθεηαο 3 κελψλ θαη  

 Πεξίνδνο Δθπφλεζεο θαη Αμηνιφγεζεο Σειηθψλ Δξγαζηψλ, δηΪξθεηαο 2 

κελψλ.  

 

Μεηαμχ ηνπ Α΄ θχθινπ εηδηθάο θΪζεο θαη ηνπ Β΄ θχθινπ εηδηθάο θΪζεο κεζνιαβεέ 

πεξένδνο 4 κελψλ πξαθηηθάο εθπαέδεπζεο, ζε Τπνπξγεέα, ΝΠΓΓ ά θαη ζε ηνπο θνξεέο 

πνπ Ϋρνπλ ζρΫζε κε ηε Γεκφζηα Γηνέθεζε.  

 

Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ εμαθνινπζεέ θαη ζπγθξνηεέηαη ζηε βάζε ηξηψλ ζεκαηηθψλ 

αμφλσλ, αληαπνθξηλφκελν ζε ζεσξεηηθάο θαηΪξηηζεο θαη πξαθηηθψλ γλψζεσλ 

απαηηάζεηο, ζηηο νπνέεο πξνζαλαηνιέδεηαη ην πεξηερφκελν ησλ καζεκΪησλ θαη 

εξγαζηεξέσλ. Οη Ϊμνλεο απηνέ εέλαη νη εμάο: 

 

ΓΓ-01: χγρξνλεο Μέζνδνη Γηνίθεζεο Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ 

ΓΓ-02: Γεκνζηνλνκηθή Πνιηηηθή θαη Υξεκαηνδφηεζε Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ 

ΓΓ-03: Γεκφζηεο Πνιηηηθέο ζε Δζληθφ θαη Δλσζηαθφ επίπεδν 

 

Έηζη, ην πεξηερφκελν ησλ παξερνκΫλσλ, κε ηα καζάκαηα, γλψζεσλ πξνζαλαηνιέδεηαη 

ζηηο αλΪγθεο ησλ ζεκαηηθψλ αμφλσλ θαη ππνζηεξέδεη ηηο απαηηάζεηο ζε ζεσξεηηθά 

θαηΪξηηζε θαη πξαθηηθΫο γλψζεηο. Ο Α΄ θχθινο ηεο εηδηθάο θΪζεο νδεγεέ ζηνλ Β΄ θχθιν 

θαηΪ ηνλ νπνέν νη ζπνπδαζηΫο εθπνλνχλ δχν (2) ζπιινγηθΫο εξγαζέεο (3-6 ζπνπδαζηΫο 

αλΪ εξγαζέα), ηηο  νπνέεο θαη παξνπζηΪδνπλ. ΣΫινο, ηα ζΫκαηα πνπ επηιΫγνληαη γηα ηελ 

εθπφλεζε ηειηθψλ εξγαζηψλ, κπνξεέ λα απνηεινχλ πξνΫθηαζε ησλ κηθξψλ εξγαζηψλ ηνπ 

Β΄ θχθινπ . 

  

 

V. ΑΞΟΝΔ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ 

 

ΓΓ-01: χγρξνλεο Μέζνδνη Γηνίθεζεο Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ:  

ΓΓ-Μ01: Ζ ΝΟΜΗΜΟΣΖΣΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΣΖ ΓΖΜΟΗΑ 

ΓΗΟΗΚΖΖ 

ΓΓ-Μ02: ΘΔΜΑΣΑ ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΣΧΝ ΓΖΜΟΗΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ  

ΓΓ-Δ01: ΝΟΜΗΜΟΣΖΣΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΡΑΖ 

ΓΓ-Δ02: ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΡΓΑΛΔΗΧΝ ΓΖΜΟΗΟΤ MANAGEMENT ΣΖ ΓΖΜΟΗΑ 

ΓΗΟΗΚΖΖ  

ΓΓ-Μ03: Ζ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΖ ΚΟΗΝΧΝΗΑ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ. ΘΔΜΑΣΑ 

ΓΗΚΑΗΟΤ 

ΓΓ-02: Γεκνζηνλνκηθή Πνιηηηθή θαη Υξεκαηνδφηεζε Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ:   
ΓΓ-Μ04: ΓΖΜΟΗΔ ΔΠΔΝΓΤΔΗ θαη ΚΟΗΝΟΣΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΗΜΟ  

ΓΓ-M05: ΚΡΑΣΗΚΔ ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ  

 

ΓΓ-03: Γεκφζηεο Πνιηηηθέο ζε Δζληθφ θαη Δλσζηαθφ Δπίπεδν:  

ΓΓ-Μ06: ΑΝΑΛΤΖ ΓΖΜΟΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 
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ΓΓ-Μ07: ΓΖΜΟΗΔ ΠΟΛΗΣΗΚΔ & ΡΤΘΜΗΖ: ΠΡΑΚΣΗΚΖ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ 

 

ΚαηΪ ηελ δηΪξθεηα ηνπ Β΄ θχθινπ πνπδψλ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ηα παξαθΪησ 

καζάκαηα-εξγαζηάξηα: 

ΓΓ-Μ08: ΤΣΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΧΝ 

ΔΡΓΧΝ ΔΠΑ 

ΓΓ-Δ05: ΠΡΟΟΜΟΗΧΖ ΣΟΤ ΡΟΛΟΤ ΣΧΝ ΔΘΝΗΚΧΝ ΓΗΟΗΚΖΔΧΝ ΣΟ 

ΠΛΑΗΗΟ ΚΟΗΝΟΣΗΚΧΝ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΔΧΝ, ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΔΧΝ ΚΑΗ 

ΔΠΗΣΡΟΠΟΛΟΓΗΑ. 

ΓΓ-Δ06: ΟΗ ΜΖ ΚΤΒΔΡΝΖΣΗΚΔ ΟΡΓΑΝΧΔΗ ΚΑΗ ΟΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΥΔΔΗ 

ΣΟΤ ΜΔ ΣΟ ΚΡΑΣΟ. 

ΓΓ-Δ07: ΣΔΥΝΗΚΔ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΔΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΛΤΖ ΤΓΚΡΟΤΔΧΝ. 

ΓΓ-Δ08: ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΔΡΓΧΝ ΔΠΑ 

ΓΓ-Δ09: ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ-ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΓΖΜΟΗΧΝ ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΧΝ ΣΟΠΧΝ. 

 

 

VI. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ 

 

Γηα ηελ επέηεπμε ησλ αλσηΫξσ ζηφρσλ πξαγκαηνπνηνχληαη δηαιΫμεηο, παξνπζηΪζεηο, 

κειΫηεο πεξηπηψζεσλ, ζχληαμε θαη αμηνιφγεζε εξσηεκαηνινγέσλ, εθπφλεζε εξγαζηψλ, 

εκεξέδεο, επηζθΫςεηο, role-playing. 

ΣΫινο, κηα κΫξα ηελ εβδνκΪδα δχλαληαη λα νξγαλψλνληαη δηαιΫμεηο ά εκεξέδεο πΪλσ ζε 

εηδηθΪ ζΫκαηα κε ηελ ζπκκεηνρά εηδηθψλ νκηιεηψλ. Δπέζεο, δχλαληαη λα νξγαλψλνληαη 

εθδειψζεηο ά επηζθΫςεηο, κε πξσηνβνπιέα ηεο ρνιάο ά θαη ησλ ζπνπδαζηψλ ηνπ 

Σκάκαηνο, εθφζνλ θξέλεηαη, φηη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κΫξνο ηνπ πξνγξΪκκαηνο 

ζπνπδψλ. 

 

 

VII. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 

 

θνπφο ησλ καζεκΪησλ ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο Πιεξνθνξηθάο ζην Σκάκα Γεληθάο 

Γηνέθεζεο εέλαη: 

 

1. Ζ παξνπζέαζε κεζφδσλ, γηα ηελ ιάςε ηεθκεξησκΫλσλ απνθΪζεσλ  

2. Ζ παξνπζέαζε ηερληθψλ θαη εθαξκνγψλ ειεθηξνληθάο Γηαρεέξηζεο Έξγσλ 

3. Ζ εμνηθεέσζε κε ηηο κεζνδνινγέεο θαη ηερληθΫο δηαρεέξηζεο πξνυπνινγηζκνχ 

Ϋξγσλ ηνπ Κνηλνηηθνχ Πιαηζένπ ηάξημεο ζε φια ηα ζηΪδηα (ππνβνιά, Ϋληαμε, 

παξαθνινχζεζε πινπνέεζεο, απνινγηζκφο) 

4. Ζ  νξγΪλσζε ηνπ πεξηερνκΫλνπ θαη ησλ δξαζηεξηνηάησλ κηαο εθαξκνγάο γηα ηνλ 

παγθφζκην ηζηφ, ε ηεθκεξησκΫλε επηινγά ησλ εξγαιεέσλ θαη ησλ ηερληθψλ γηα ηελ 

αλΪπηπμε κηαο εθαξκνγάο, ηα θξηηάξηα ζηελ αμηνιφγεζε θαη ε πινπνέεζε ησλ 

θξηηεξέσλ απηψλ ζε πξαγκαηηθΫο εθαξκνγΫο. 
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Οη ηέηινη καζεκΪησλ, ζεκηλαξέσλ ά εξγαζηεξέσλ πνπ πεξηιακβΪλνληαη ζην Σκάκα 

Γεληθάο Γηνέθεζεο εέλαη: 

 

Α΄ ΚΤΚΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ 

 

 ΓΓ-Δ03: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΈΡΓΟΤ – ΥΡΖΖ MS PROJECT 

 ΓΓ-Δ04: ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΛΖΦΖ ΑΠΟΦΑΔΧΝ 

 

Β΄ ΚΤΚΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ 

 

 ΓΓ-Δ09: ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΈΡΓΧΝ ΔΠΑ 

 ΓΓ-Δ10:ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ –ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΓΖΜΟΗΧΝ ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΧΝ 

ΣΟΠΧΝ.  

 

 

VIII. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΞΔΝΧΝ ΓΛΧΧΝ 

 

Οη ζπνπδαζηΫο ηνπ ηκάκαηνο Γεληθάο Γηνέθεζεο παξαθνινπζνχλ εμεηδηθεπκΫλν 

πξφγξακκα μΫλσλ γισζζψλ, πξνζαξκνζκΫλν ζηηο εηδηθφηεξεο απαηηάζεηο ηνπ 

κειινληηθνχ ηνπο επαγγΫικαηνο. Σν πξφγξακκα πεξηιακβΪλεη αγγιηθά ά γαιιηθά ά 

γεξκαληθά ά ηηαιηθά ά ηζπαληθά.  

 

IX. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΟΤΓΑΣΧΝ 
 

A΄ & Β΄ Κχθινο Μαζεκάησλ Δμεηδίθεπζεο:  

Με ην πΫξαο ηνπ θχθινπ καζεκΪησλ, νη ζπνπδαζηΫο ππνβΪιινληαη γηα θΪζε κΪζεκα ά 

εξγαζηάξην μερσξηζηΪ ζε γξαπηέο εμεηάζεηο ά ζε Ϊιιεο κνξθΫο αμηνιφγεζεο. Γηα Ϋλαλ 

κηθξφ αξηζκφ καζεκΪησλ ά εξγαζηεξέσλ επηηξΫπεηαη ε επΪξθεηα σο κνξθά αμηνιφγεζεο. 

ΔπηπξνζζΫησο, αληηθεέκελν αμηνιφγεζεο απνηεινχλ, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο 

δηαηΪμεηο ηνπ ηζρχνληα Καλνληζκνχ πνπδψλ, νη αηνκηθΫο ά ζπιινγηθΫο εξγαζέεο. Οη 

εξγαζέεο απηΫο πξαγκαηνπνηνχληαη ζηα πιαέζηα νξγαλσκΫλσλ ζεκηλαξέσλ ηνπ Β΄ 

Κχθινπ ΜαζεκΪησλ Δμεηδέθεπζεο θαη πνιιΫο θνξΫο αλαθΫξνληαη σο ζεκηλαξηαθΫο 

εξγαζέεο.  

 

Πεξίνδνο Δθπφλεζεο & Αμηνιφγεζεο Σειηθψλ Δξγαζηψλ:  

Οη ζπνπδαζηΫο αμηνινγνχληαη απφ ηξηκειά Δπηηξνπά Αμηνιφγεζεο, ζηελ νπνέα 

παξνπζηΪδνπλ ηελ ηειηθά ηνπο εξγαζέα (απφ 10.000 κέρξη 15.000 ιΫμεηο).  

 

Πξαθηηθή Δθπαίδεπζε:  

ΚαηΪ ηελ πξαθηηθά εθπαέδεπζε νη ζπνπδαζηΫο ηνπνζεηνχληαη ζε Φνξεέο πνπ 

θαζνξέδνληαη απφ ηελ ΔΓΓ, φπνπ νη ζπνπδαζηΫο ζπκκεηΫρνπλ ζηελ θαζεκεξηλά 

ιεηηνπξγέα ησλ αληέζηνηρσλ ππεξεζηψλ θαζνδεγνχκελνη απφ Τπεχζπλν ηνπ ΦνξΫα, πνπ 

νλνκΪδεηαη Δθπαηδεπηάο Πξαθηηθάο. 

ΠαξΪιιεια νη ζπνπδαζηΫο εθπνλνχλ εξγαζέα πξαθηηθάο ζε επέθαηξν δάηεκα ηεο 

Γεκφζηαο Γηνέθεζεο ην νπνέν Ϋρεη πξνζδηνξηζηεέ απφ ηεο ΔΓΓ πξηλ ηεο Ϋλαξμε ηεο 

πξαθηηθάο. 

Γηα ηελ Ϊξηζηε πξνεηνηκαζέα θαη θαζνδάγεζε ησλ ζπνπδαζηψλ γηα ηελ πξαγκαηνπνέεζε 

ηεο αλσηΫξνπ εξγαζέα πξαθηηθάο ζπγθξνηεέηαη απφ ηελ ΔΓΓ νκΪδα Δπηζηεκνληθάο θαη 
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Σερληθάο Τπνζηάξημεο ηεο εξγαζέαο ηεο πξαθηηθάο, κΫιε ηεο νπνέαο πξαγκαηνπνηνχλ 

ζπλαληάζεηο κε ηνπο ζπνπδαζηΫο ηνπ Σκάκαηνο Δμεηδέθεπζεο θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο 

πξαθηηθάο. 

 

Ζ πξαθηηθά εθπαέδεπζε αμηνινγεέηαη κε βΪζε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηά, ηελ 

Ϋθζεζε θαη παξνπζέαζε πξαθηηθάο ηνπ ζπνπδαζηά θαη ηελ εξγαζέα ηεο πξαθηηθάο.  

 

Ζ θιίκαθα βαζκνινγίαο νξέδεηαη απφ Ϋλα κΫρξη δΫθα (1-10), ελψ ν βαζκφο κπνξεέ λα 

εέλαη αθΫξαηνο ά θαη δεθαδηθφο. Ζ ζεηξά απνθνίηεζεο αλΪ ηκάκα θαζνξέδεηαη απφ ηνλ 

ηειηθφ βαζκφ απνθνέηεζεο θαη θιηκαθψλεηαη ζε ηξεηο βαζκέδεο: (α) Αξηζηνχρνο 

απνθνηηήζαο (κεγαιχηεξνο ά έζνο ηνπ 8,5), (β) Δπηηπρψο Απνθνηηήζαο (κεγαιχηεξνο ά 

έζνο ηνπ 5 θαη κηθξφηεξνο ηνπ 8,5) θαη (γ) Φνηηήζαο (κηθξφηεξνο ηνπ 5). 
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ΠΗΝΑΚΑ Α΄ ΚΤΚΛΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ 

 

 

Α΄ ΚΤΚΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ 
 

 

ΚΧΓΗΚΟ 

 

ΑΞΟΝΑ / ΜΑΘΖΜΑ / ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ 
ΤΝΟΛΟ 

ΧΡΧΝ 

ΓΓ-01 ΤΓΥΡΟΝΔ ΜΔΘΟΓΟΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΖΜΟΗΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 86 

ΓΓ-Μ01 
Ζ ΝΟΜΗΜΟΣΖΣΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΣΖ 

ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 
16 

ΓΓ-Μ02 
ΘΔΜΑΣΑ ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΣΧΝ ΓΖΜΟΗΧΝ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ  
10 

ΓΓ-Δ01 ΝΟΜΗΜΟΣΖΣΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΡΑΖ 16 

ΓΓ-Δ02 
ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΡΓΑΛΔΗΧΝ ΓΖΜΟΗΟΤ MANAGEMENT ΣΖ 

ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 
20 

ΓΓ-Μ03 
Ζ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΖ ΚΟΗΝΧΝΗΑ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ. 

ΘΔΜΑΣΑ ΓΗΚΑΗΟΤ 
24 

ΓΓ-02 
ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ & ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΓΖΜΟΗΧΝ 

ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ 
70 

ΓΓ-Μ04 ΓΖΜΟΗΔ ΔΠΔΝΓΤΔΗ & ΚΟΗΝΟΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 40 

ΓΓ-Μ05 ΚΡΑΣΗΚΔ ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ  30 

ΓΓ-03 ΓΖΜΟΗΔ ΠΟΛΗΣΗΚΔ Δ ΔΘΝΗΚΟ & ΔΝΧΗΑΚΟ ΔΠΗΠΔΓΟ 50 

     ΓΓ-Μ06 

 

ΑΝΑΛΤΖ ΓΖΜΟΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

 

20 

ΓΓ-Μ07 ΓΖΜΟΗΔ ΠΟΛΗΣΗΚΔ & ΡΤΘΜΗΖ: ΠΡΑΚΣΗΚΖ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ 30 

ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ 

 

206 
 

 

 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 40 

ΓΓ-Δ03 ΓΗΟΗΚΖΖ & ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΡΓΟΤ - ΥΡΖΖ MS PROJECT 20 

ΓΓ-Δ04 ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΛΖΦΖ ΑΠΟΦΑΔΧΝ 20 

 ΞΔΝΔ  ΓΛΧΔ 48 

ΓΓ-ΞΓ01 ΑΓΓΛΗΚΑ 24 

ΓΓ-ΞΓ02 ΓΑΛΛΗΚΑ ή ΓΔΡΜΑΝΗΚΑ ή ΗΣΑΛΗΚΑ ή ΗΠΑΝΗΚΑ 24 

ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ Α΄ ΚΤΚΛΟΤ 294 
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ΠΗΝΑΚΑ Β’ ΚΤΚΛΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ 

 
 

Β΄ ΚΤΚΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ 

 

 

ΚΧΓΗΚΟ 

 

ΔΜΗΝΑΡΗΟ / ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΠΡΑΚΣΗΚΖ 
ΤΝΟΛΟ 

ΧΡΧΝ 

 ΔΜΗΝΑΡΗΑ 40 

ΓΓ-Μ1 ΔΜΗΝΑΡΗΟ 1 ζηα πιαίζηα ησλ αμφλσλ ΓΓ-01, ΓΓ -02, ΓΓ -03 20 

ΓΓ-Μ2 ΔΜΗΝΑΡΗΟ 2 ζηα πιαίζηα ησλ αμφλσλ ΓΓ -01, ΓΓ -02, ΓΓ -03 20 

 ΠΑΡΟΤΗΑΔΗ ΠΡΑΚΣΗΚΖ 30 

ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ / ΠΑΡΟΤΗΑΔΧΝ 70 

 

 ΜΑΘΖΜΑΣΑ/ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ 56 

ΓΓ-Μ08 
ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΧΝ ΔΡΓΧΝ ΔΠΑ 
20 

ΓΓ-Δ05 

ΠΡΟΟΜΟΗΧΖ ΣΟΤ ΡΟΛΟΤ ΣΧΝ ΔΘΝΗΚΧΝ ΓΗΟΗΚΖΔΧΝ ΣΟ 

ΠΛΑΗΗΟ ΚΟΗΝΟΣΗΚΧΝ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΔΧΝ, ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΔΧΝ & 

ΔΠΗΣΡΟΠΟΛΟΓΗΑ 

10 

ΓΓ-Δ06 
ΟΗ ΜΖ ΚΤΒΔΡΝΖΣΗΚΔ ΟΡΓΑΝΧΔΗ & ΟΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΥΔΔΗ ΣΟΤ 

ΜΔ ΣΟ ΚΡΑΣΟ 
10 

ΓΓ-Δ07 ΣΔΥΝΗΚΔ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΔΧΝ & ΔΠΗΛΤΖ ΤΓΚΡΟΤΔΧΝ 16 

 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 40 

ΓΓ-Δ08 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΔΡΓΧΝ ΔΠΑ 20 

ΓΓ-Δ09 ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ –ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΓΖΜΟΗΧΝ ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΧΝ ΣΟΠΧΝ 20 

 ΞΔΝΔ  ΓΛΧΔ 54 

ΓΓ-ΞΓ01 ΑΓΓΛΗΚΑ 27 

ΓΓ-ΞΓ02 ΓΑΛΛΗΚΑ ά ΓΔΡΜΑΝΗΚΑ ά ΗΣΑΛΗΚΑ ά ΗΠΑΝΗΚΑ 27 

 

ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ Β΄ ΚΤΚΛΟΤ 220 

 

ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ Α΄+ Β΄ ΚΤΚΛΟΤ 514 
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Σεκεηώζεηο:  

 

1. Σην γεληθό ζύλνιν σξώλ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη ώξεο γηα ηηο ζπλαληήζεηο 

επηβιέπνληνο – ζπνπδαζηώλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ ηειηθώλ εξγαζηώλ 

θαζώο θαη ώξεο ππνζηήξημεο θαη αμηνιόγεζεο ησλ ηειηθώλ εξγαζηώλ, νη νπνίεο 

δηακνξθώλνληαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο.  

      Γηα ηηο ηειηθέο εξγαζίεο πξνβιέπνληαη ζπλαληήζεηο ζπνπδαζηή- επηβιέπνληα 

ζπλνιηθήο δηάξθεηαο έμη ( 6 ) σξώλ. Επίζεο πξνβιέπνληαη ηξεηο (3) ώξεο 

αμηνιόγεζεο ηεο ηειηθήο εξγαζίαο από θάζε κέινο ηεο 3-κεινύο επηηξνπήο, από 

ηηο νπνίεο ε κηα (1) ώξα είλαη ώξα παξνπζίαζεο – ππνζηήξημεο ηεο ηειηθήο 

εξγαζίαο ελώπηνλ ηεο 3-κεινύο επηηξνπήο. 

 

2. Πέξαλ ησλ αλαγξαθνκέλσλ σξώλ ζηηο ζεκηλαξηαθέο εξγαζίεο  πξνζηίζεληαη 

δέθα (10) ώξεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη αμηνιόγεζε απηώλ αληίζηνηρα. 

 

3. Πέξαλ ησλ αλαγξαθόκελσλ σξώλ πξνζηίζεληαη νη ώξεο ηεο πξνεηνηκαζίαο, 

επηηήξεζεο / εμέηαζεο θαη ηεο δηόξζσζεο / βαζκνιόγεζεο ησλ καζεκάησλ-

εξγαζηεξίσλ θαη ησλ γξαπηώλ εξγαζηώλ.  

 

4. Πέξαλ ησλ αλαγξαθνκέλσλ σξώλ ζηελ πξαθηηθή εθπαίδεπζε πξνζηίζεληαη 

δέθα (10) ώξεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη αμηνιόγεζε απηήο. Επίζεο, γηα ηελ 

άξηζηε πξνεηνηκαζία θαη θαζνδήγεζε ησλ ζπνπδαζηώλ γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο εξγαζία πξαθηηθήο πξνβιέπνληαη δέθα (10) δίσξεο 

ζπλαληήζεηο ηνπ Τκήκαηνο κε κέιε ηεο νκάδαο Επηζηεκνληθήο θαη Τερληθήο 

Υπνζηήξημεο ηεο εξγαζίαο πξαθηηθήο. 

 

5. Γηα νπνηαδήπνηε αιιαγή ζην Πξόγξακκα Σπνπδώλ νη ζπνπδαζηέο  

ελεκεξώλνληαη από ηνλ / ηελ  Υπεύζπλν / ε Σπνπδώλ θαη Έξεπλαο ή από ην 

Τκήκα Δηνηθεηηθήο θαη Εθπαηδεπηηθήο Υπνζηήξημεο.  

 

6. Σε εμαηξεηηθέο θαη πιήξσο αηηηνινγεκέλεο πεξηπηώζεηο κπνξεί λα ππάξμεη 

ζπλδηδαζθαιία γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ελόο καζήκαηνο ή εξγαζηεξίνπ ύζηεξα 

από ζρεηηθή απόθαζε ηνπ Δηεπζπληή ηεο ΕΣΔΔ. 
 

7. Σην γεληθό ζύλνιν σξώλ ηνπ πξνγξάκκαηνο Σπνπδώλ δελ πεξηιακβάλνληαη 

άιιεο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο όπσο δηαιέμεηο, επηζθέςεηο, ζηξνγγπιά 

ηξαπέδηα, θ.η.ι 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΕΔΔ 
Κ΄ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ 
ΕΙΔΙΚΗ ΦΑΗ ΠΟΤΔΩΝ                                                                                                                                                                        Σμήμα Γενικής Διοίκηζης 

 

 19 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΕΔΔ 
Κ΄ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ 
ΕΙΔΙΚΗ ΦΑΗ ΠΟΤΔΩΝ                                                                                                                                                                        Σμήμα Γενικής Διοίκηζης 

 

 20 

 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΕΔΔ 
Κ΄ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ 
ΕΙΔΙΚΗ ΦΑΗ ΠΟΤΔΩΝ                                                                                                                                                                        Σμήμα Γενικής Διοίκηζης 

 

 21 
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ΓΓ-01: ΤΓΥΡΟΝΔ ΜΔΘΟΓΟΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΖΜΟΗΧΝ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ 
 

ΓΓ-Μ01: Ζ ΝΟΜΗΜΟΣΖΣΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΣΖ 

ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ  
 

 

 

I. ΚΟΠΟ & ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Οη ζπνπδαζηΫο εμνηθεηψλνληαη  κε ηα λνκηθΪ δεηάκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηε 

ρξάζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εγγξΪθνπ ζηε ιεηηνπξγέα ηεο δεκφζηαο δηνέθεζεο. 

Αλαδεηθλχνληαη ηφζν γεληθφηεξα ζΫκαηα ζρεηηθΪ κε ηελ ιεηηνπξγέα ησλ δεκνζέσλ 

ππεξεζηψλ (φπσο ι.ρ. ε ηάξεζε ειεθηξνληθνχ πξσηνθφιινπ θ.ιπ.) θαη ηηο ζρΫζεηο 

δηνέθεζεο – πνιηηψλ (φπσο ε ειεθηξνληθνπνέεζε ππνβνιάο αηηάζεσλ θ.ιπ.), φζν θαη 

εηδηθφηεξα ζΫκαηα (φπσο ε εηζαγσγά ηεο ειεθηξνληθνπνέεζεο ζηηο ιεγφκελεο “νηνλεέ 

δηθαηνδνηηθΫο” δηαδηθαζέεο ηεο δηνέθεζεο θαη ε πεξαηηΫξσ ρξάζε ηεο ειεθηξνληθάο 

πιεξνθνξέαο πνπ θαηΫρνπλ νη δεκφζηνη θνξεέο). Έηζη, επηηπγρΪλεηαη ε απφθηεζε απφ 

ηνπο ζπνπδαζηΫο κηαο ζθαηξηθάο αληέιεςεο ησλ λνκηθψλ δεηεκΪησλ πνπ ζΫηεη ε 

ειεθηξνληθνπνέεζε ηνπ δεκνζένπ ηνκΫα, ψζηε λα κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ κε 

πιεξφηεηα ηφζν ζε ζεσξεηηθφ, φζν θαη θπξέσο ζε πξαθηηθφ επέπεδν. 

 

II. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

 Δλλνηνινγηθφο νξηζκφο ηνπ ειεθηξνληθνχ εγγξάθνπ / ζπλαθείο θαηεγνξίεο 

-Σν ειεθηξνληθφ Ϋγγξαθν 

-Σν ελ ζηελά ελλνέα ειεθηξνληθφ Ϋγγξαθν – ςεθηαθά ππνγξαθά 

-Σν ελ επξεέα ελλνέα ειεθηξνληθφ Ϋγγξαθν – Ϋγγξαθν παξαγφκελν κε 

ειεθηξνληθΪ κΫζα επηθνηλσλέαο 

- Σν (ειεθηξνληθφ) αξρεέν θαη νη βΪζεηο δεδνκΫλσλ 

- Δλλνηνινγηθφο νξηζκφο ειεθηξνληθνχ αξρεένπ 

- Ννκηθά πξνζηαζέα 

- Οη βΪζεηο δεδνκΫλσλ (βδ) 

- Οη βδ σο πξνζηαηεπφκελα αξρεέα 

- Σν δηθαέσκα επέ ηεο βδ 

- Σν δηθαέσκα εμαγσγάο (extraction right) – (sui generis δηθαέσκα) 

 Ζ ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εγγξάθνπ ζηε δεκφζηα δηνίθεζη 

- ΤπνρξΫσζε ρξάζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ εγγξΪθνπ απφ ηε δηνέθεζε 

- Ζ ζπληαγκαηηθά θαηνρχξσζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζπκκεηνράο ζηελ Κνηλσλέα 

ηεο Πιεξνθνξέαο γεληθΪ 

- Δζσηεξηθά ιεηηνπξγέα ηεο δηνέθεζεο 

- ρΫζεηο δηνέθεζεο – δηνηθνχκελνπ (ελεξγεηηθά ειεθηξνληθνπνέεζε) 

- ρΫζεηο δηνηθνχκελνπ – δηνέθεζεο (παζεηηθά ειεθηξνληθνπνέεζε) 

- ΤπνρξΫσζε ηάξεζεο ειεθηξνληθνχ πξσηνθφιινπ. 

- Ζ ειεθηξνληθνπνέεζε σο κΫζν Ϊζθεζεο ησλ δηθαησκΪησλ ηνπ δηνηθνχκελνπ 

Ϋλαληη ηεο δηνέθεζεο γεληθΪ 

- Γηθαέσκα πξφζβαζεο ζηα δεκφζηα Ϋγγξαθα  

- Γηθαέσκα αλαθνξΪο  

- Γηθαέσκα πξνεγνχκελεο αθξνΪζεο  
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- Ζ ειεθηξνληθνπνέεζε σο κΫζν Ϊζθεζεο ησλ δηθαησκΪησλ ηνπ δηνηθνχκελνπ 

ζε νηνλεί δηθαηνδνηηθέο δηαδηθαζίεο ελψπηνλ ηεο δηνέθεζεο (Δπηηξνπά 

Αληαγσληζκνχ, Δζληθά Δπηηξνπά Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκεέσλ -ΔΔΣΣ, 

Αξρά Πξνζηαζέαο ΓεδνκΫλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηάξα, Αξρά ΓηαζθΪιηζεο 

ηνπ Απνξξάηνπ ησλ Δπηθνηλσληψλ 

 

 Ζ πεξαηηέξσ ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ πιεξνθνξηψλ ηνπ δεκνζίνπ  

- ΓεληθΫο πξνυπνζΫζεηο εθαξκνγάο. 

- Δλλνηνινγηθφο πξνζδηνξηζκφο ηεο πεξαηηΫξσ ρξάζεο  

- Φνξεέο ηεο ππνρξΫσζεο παξνράο πξφζβαζεο ζηελ πιεξνθνξέα  

- Φνξεέο ηνπ δηθαηψκαηνο πξφζβαζεο ζηελ θαηερφκελε απφ ηε δηνέθεζε 

πιεξνθνξέα. 

- ΠεξαηηΫξσ πξφζβαζε θαη ειεθηξνληθνπνέεζε. 

- Σν ειεθηξνληθφ Ϋγγξαθν σο Ϋγγξαθν πξνο πεξαηηΫξσ ρξάζε. 

- ΤπνρξΫσζε ειεθηξνληθνπνέεζεο : best effort ά best effort if ; 

- Σειενινγηθά ζηφρεπζε ηεο πεξαηηΫξσ ρξάζεο (δηαθΪλεηα ηεο δηνηθεηηθάο 

δξΪζεο, ζπκβνιά ζηελ αλΪπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ πνιέηε, δηαθχιαμε 

ηεο νηθνλνκηθάο νπδεηεξφηεηαο ηνπ θξΪηνπο) 

- Δμαηξνχκελεο πιεξνθνξέεο 

- Πιάξεο απαγφξεπζε πεξαηηΫξσ ρξάζεο (νη πιεξνθνξέεο εθηφο απνζηνιάο ηνπ 

θνξΫα, νη πξνζηαηεπφκελεο απφ δηθαέσκα δηαλνεηηθάο ηδηνθηεζέαο 

πιεξνθνξέεο, νη πιεξνθνξέεο πνπ ζρεηέδνληαη κε ηελ εζληθά αζθΪιεηα θαη 

Ϊκπλα, νη πιεξνθνξέεο πνπ ζρεηέδνληαη κε ηελ δεκφζηα ηΪμε) 

- Πιάξεο απαγφξεπζε ππφ επηθχιαμε (νη πιεξνθνξέεο πνπ θαηΫρνπλ νη 

δεκφζηνη ξαδηνηειενπηηθνέ νξγαληζκνέ γηα ηελ εθπιάξσζε ηεο απνζηνιάο 

ηνπο, νη πιεξνθνξέεο πνπ θαηΫρνπλ ηα εθπαηδεπηηθΪ, πνιηηηζηηθΪ θαη 

εξεπλεηηθΪ ηδξχκαηα  - ΑΔΗ, ΣΔΗ, Αξρεέα, Βηβιηνζάθεο, κνπζεέα θ.ιπ) 

- ρεηηθά (κεξηθά) απαγφξεπζε (πιεξνθνξέεο πνπ πεξηΫρνπλ πξνζσπηθΪ 

δεδνκΫλα) 

 

 

 

III. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ  ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 

 

Η. ΚΑΡΑΚΧΣΑ, Γίθαην & Ιληεξλεη – Ννκηθά δεηήκαηα ηνπ Γηαδηθηχνπ, Π.Ν. 

Ϊθθνπιαο, Αζάλα, 2003 

 

Γ. ΚΟΤΜΑΝΣΟ, Πλεπκαηηθή Ιδηνθηεζία, Α. ΑΚΚΟΤΛΑ, Αζάλα 1995 

 

Γ. ΚΑΛΛΗΝΗΚΟΤ, Πλεπκαηηθή Ιδηνθηεζία & πγγεληθά Γηθαηψκαηα, Π.Ν. Ϊθθνπιαο, 

Αζάλα 2000 

 

Μ. ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΤΛΟΤ-ΜΠΟΣΖ, Σν Γίθαην ηεο Πιεξνθνξίαο, Ννκηθά Βηβιηνζάθε, 

Αζάλα 2004 

 

Μ. ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΤΛΟΤ – ΜΠΟΣΖ, Σν εηδηθήο θχζεο δηθαίσκα ηνπ θαηαζθεπαζηή 

βάζεο δεδνκέλσλ : ελζσκάησζε, εξκελεία θαη αμηνιφγεζε ηεο νδεγίαο 96/9/ΔΟΚ, 

ΓηΜΔ&Δ, 3/2006, 338  
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Θ. ΛΗΑΚΟΠΟΤΛΟ, Βηνκεραληθή Ιδηνθηεζία, Π.Ν. Ϊθθνπιαο, Αζάλα 2000 

 

Β. ΑΝΣΧΝΟΠΟΤΛΟ, Βηνκεραληθή Ιδηνθηεζία, Δθδφζεηο Ϊθθνπια, Αζάλα – 

Θεζζαινλέθε, 2005 

 

Λ. ΚΟΣΗΡΖ, Γίθαην Πλεπκαηηθήο Ιδηνθηεζίαο, Δθδφζεηο Ϊθθνπια, Αζάλα – 

Θεζζαινλέθε, 2005 

 

Δ. ΠΑΠΑΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ, Ννκηθά ζέκαηα πιεξνθνξηθήο, Δθδφζεηο Ϊθθνπια, Αζάλα 

– Θεζζαινλέθε 2006,  

 

Π.Γ.ΓΑΓΣΟΓΛΟΤ, πληαγκαηηθφ Γίθαην, Αηνκηθά Γηθαηψκαηα (πληεηκεκέλε θνηηεηηθή 

έθδνζε), Αλη. Ν. Ϊθθνπιαο, Αζάλα – Κνκνηελά 1991 

 

Κ. ΥΡΤΟΓΟΝΟ, Αηνκηθά θαη Κνηλσληθά Γηθαηψκαηα, Ννκηθά Βηβιηνζάθε, 2006 

 

Π.Γ. ΓΑΓΣΟΓΛΟΤ, Γεληθφ Γηνηθεηηθφ Γίθαην, Αλη. Ν. Ϊθθνπιαο, Αζάλα – Κνκνηελά 

2005 

 

Δ. ΠΖΛΗΧΣΟΠΟΤΛΟ, Δγρεηξίδην Γηνηθεηηθνχ Γηθαίνπ, Αλη. Ν. Ϊθθνπιαο, Αζάλα – 

Κνκνηελά 2007 

 

Α. ΓΔΡΟΝΣΑ/. ΛΤΣΡΑ/Π. ΠΑΤΛΟΠΟΤΛΟΤ/Γ. ΗΟΤΣΖ/. ΦΛΟΓΑΨΣΖ, Γηνηθεηηθφ 

Γίθαην, Αλη. Ν. Ϊθθνπιαο, Αζάλα – Κνκνηελά 2004 

 

Α.Η.ΣΑΥΟ, Δξκελεία Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο (Ν. 2690/1999, φπσο 

ηξνπνπνίεζεθε), Δθδφζεηο Ϊθθνπια, Αζάλα – Θεζζαινλέθε 2006 

 

Β. ΧΣΖΡΟΠΟΤΛΟ, Πεξαηηέξσ ρξήζε πιεξνθνξηψλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα – Δξκελεία 

Ν. 3448/2006, Δθδφζεηο Ϊθθνπια, Αζάλα – Θεζζαινλέθε 2007 

 

Θ.Κ.ΠΑΠΑΥΡΗΣΟΤ/Σ.ΒΗΓΑΛΖ/Λ.ΜΖΣΡΟΤ/Α.ΣΑΚΖ, Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ 

θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο, Δθδφζεηο άθθνπια, Αζάλα – Θεζζαινλέθε 2006  

 

Γ. ΛΑΕΑΡΑΚΟ, Σν δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηε δεκφζηα πιεξνθνξία, Αλνηθηά Γηνέθεζε 

& Κνηλσλέα ηεο Πιεξνθνξέαο, Ννκηθά Βηβιηνζάθε, Αζάλα 2006 

 

Μ.-Θ. ΜΑΡΗΝΟ, Ννκηθή πξνζηαζία βάζεσλ δεδνκέλσλ. Σν ηδηαίηεξν (sui generis) 

δηθαίσκα ηεο νδεγίαο 96/9/ΔΟΚ, ΓΔΔ 2/1997, 128 

 

Μ.-Θ. ΜΑΡΗΝΟ, Παξαρψξεζε ρξήζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ – ε πιεξνθνξία σο 

αληηθείκελν ζπλαιιαγήο, ΔΔκπΓ, 1998, 16 

 

Β. ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ, Η λνκηθή πξνζηαζία ηεο ειεθηξνληθήο αληαιιαγήο δεδνκέλσλ, ΓΔΔ 

6/2000, 19 

 

Β. ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ, Σν θνηλνηηθφ λνκηθφ πιαίζην γηα ηηο ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο – Η 

νδεγία 1999/93/ΔΚ, ΓΔΔ 6/2000, 580 

 

Β. ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ, Πιεξνθφξεζε ζην δηαδίθηπν : απφπεηξα λνκηθήο νξηνζέηεζεο, 

ΓηΜΔ&Δ, 2/2005, 366 
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Α. ΓΔΡΟΝΣΑ, Σν δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα δηνηθεηηθά έγγξαθα, ΓηΑ 7/2000, 572 

 

CORNISH & LLEWELYN, Intellectual Property : Patents, Copyright, Trade Marks and 

Allied Rights, Thomson – Sweet & Maxwell, London 2007 

 

DONALD S. CHISUM – MICHAEL A. JACOBS, Understanding Intellectual Property 

Law, Matthew Bender, New York, 1992 

 

LIONEL BENTLY – BRAD SHERMAN, Intellectual Property Law, Oxford University 

Press, Oxford, 2001 

 

ALAIN STROWEL & ESTELLE DERCLAYE, Droit d’auteur et numérique, logiciels, 

bases de données, multimédia, Bruylant, Bruxelles, 2001 

 

SEVERINE DUSOLLIER, Droit d’auteur et protection des oeuvres dans l’univers 

numérique, LARCIER, 2005 

 

Δπίζεκα θέηκελα 

 

Δπξσπατθά Δπηηξνπά, ΠξΪζηλε Βέβινο, Πιεξνθνξέεο ηνπ Γεκνζένπ ΣνκΫα: Έλαο 

Βαζηθφο Πφξνο γηα ηελ Δπξψπε, COM (1998) 585.  

 

eEurope 2002 : Γεκηνπξγέα θνηλνηηθνχ πιαηζένπ γηα ηελ εθκεηΪιιεπζε πιεξνθνξηψλ ηνπ 

δεκνζένπ ηνκΫα, Αλαθνέλσζε πξνο ην πκβνχιην, ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ηελ 

Οηθνλνκηθά θαη Κνηλσληθά Δπηηξνπά θαη ηελ Δπηηξνπά ησλ Πεξηθεξεηψλ, ΒξπμΫιιεο, 

23.10.2001, COM (2001) 607 ηειηθφ.  

 

eEurope 2005 : An information society for all, Communication from the Commission to 

the Council, the European Parliament, the Economic and Social Committee and the 

Committee of the Regions, Brussels, 28.5.2002, COM (2002) 263 final.  

 

Δπηηξνπά ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηάησλ, ΒξπμΫιιεο, 5.6.2002, COM (2002) 207 ηειηθφ, 

2002/0123 (COD), Πξφηαζε γηα Οδεγέα ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ 

πκβνπιένπ γηα ηελ πεξαηηΫξσ ρξάζε θαη εκπνξηθά εθκεηΪιιεπζε εγγξΪθσλ ηνπ 

δεκνζένπ ηνκΫα. Δπέζεκε Δθεκεξέδα C 227 E/382, 24.9.2002 

 

Δπηηξνπά ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηάησλ, ΒξπμΫιιεο, 17.3.2003, COM (2003) 119 ηειηθφ, 

2002/0123 (COD), ΣξνπνπνηεκΫλε πξφηαζε ζρεηηθΪ κε Οδεγέα ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ γηα ηελ πεξαηηΫξσ ρξάζε θαη εκπνξηθά εθκεηΪιιεπζε 

εγγξΪθσλ ηνπ δεκνζένπ ηνκΫα (ππνβιεζεέζα απφ ηελ Δπηηξνπά ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 

250, παξΪγξαθνο 2 ηεο πλζΔΚ).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΕΔΔ 
Κ΄ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ 
ΕΙΔΙΚΗ ΦΑΗ ΠΟΤΔΩΝ                                                                                                                                                                        Σμήμα Γενικής Διοίκηζης 

 

 27 

 

ΓΓ-Μ02: ΘΔΜΑΣΑ ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΣΧΝ ΓΖΜΟΗΧΝ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ 
 

 

I. ΚΟΠΟ & ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

θνπφο ηνπ εξγαζηεξένπ εέλαη ε φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε εμνηθεέσζε ησλ 

ζπνπδαζηψλ κε ηελ νξγαλσηηθά δνκά-δηΪξζξσζε θαη ηε ζηειΫρσζε ησλ ππνπξγεέσλ θαη 

ησλ ΝΠΓΓ θαζψο θαη κε ηηο κεζφδνπο  θαη ην ζεζκηθφ πιαέζην  νξγΪλσζεο  ησλ 

δεκνζέσλ ππεξεζηψλ.  

Απφθηεζε εμεηδηθεπκΫλσλ γλψζεσλ ζρεηηθΪ κε ηελ νξγαλσηηθά δνκά ηεο Γεκφζηαο 

Γηνέθεζεο  θαζψο θαη αλαθνξηθΪ κε ηηο κεζφδνπο νξγαλσηηθνχ ζρεδηαζκνχ. 

 

 

 

II. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 ΣερληθΫο θαη εξγαιεέα νξγαλσηηθνχ ζρεδηαζκνχ 

 ΚαηΪξηηζε νξγαλνγξΪκκαηνο  

 ΑλΪπηπμε δεηεκΪησλ «πξνζνληνινγένπ». 

 ΜειΫηε πεξέπησζεο νξγαληζκνχ ελφο δεκφζηνπ θνξΫα  

 

 

III. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ  ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 

ΔΠΑΜΔΗΝΧΝΓΑ ΠΖΛΗΧΣΟΠΟΤΛΟΤ, «Δγρεηξίδην Γηνηθεηηθνχ Γηθαίνπ», Δθδφζεηο 

Αλη. Ν. Ϊθθνπια Αζάλα 2005  

Κνχληδ θαη Ο΄ Νηφλει, «Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε», Δθδφζεηο Παπαδάζε Αζάλα 1983.  

Αλνηρηφ ΜΒΑ «Σα κπζηηθά ηεο δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ», Δθδφζεηο ΔιιεληθΪ ΓξΪκκαηα, 

Αζάλα 2007. 

ΑΝΝΑ ΦΤΡΖ «Ο Οξγαλσηηθφο ρεδηαζκφο ζην Γεκφζην», Σειηθά Δξγαζέα  ΔΓΓ  

2007. 

Ννκνζεζέα: 

-Άξζξν 20 ηνπ λ.2503/1997 «Σν ζεζκηθφ πιαέζην γηα ηελ νξγΪλσζε ησλ δεκνζέσλ 

ππεξεζηψλ θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζένπ δηθαένπ». 

 -Δγθχθιηνο ηνπ Ϊξζξνπ 20 ηνπ λφκνπ 2503/1997   

 -Κσδηθνπνέεζε «Πξνζνληνινγένπ» θ.ιπ. 
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ΓΓ-Δ01: ΝΟΜΗΜΟΣΖΣΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΡΑΖ 
 

 

 

I. ΚΟΠΟ & ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 

 

θνπφο ηνπ εξγαζηεξένπ εέλαη ε απφθηεζε απφ ηνπο ζπνπδαζηΫο ησλ δεμηνηάησλ θαη 

εκπεηξηψλ, πνπ ζα ηνπο επηηξΫςνπλ λα αλαπηχμνπλ λφκηκε δηνηθεηηθά δξαζηεξηφηεηα σο 

ππΪιιεινη ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζένπ ά Ϊιισλ θνξΫσλ δεκφζηαο εμνπζέαο (Ν.Π.Γ.Γ.). 

Σν εξγαζηάξην ζηνρεχεη ζηελ εμνηθεέσζε ησλ ζπνπδαζηψλ κε ηελ ηερληθά Ϋθδνζεο 

λνκέκσλ δηνηθεηηθψλ πξΪμεσλ, ηφζν απφ πιεπξΪο ηππηθψλ πξνυπνζΫζεσλ 

(πξνπαξαζθεπαζηηθΫο ελΫξγεηεο, γλσκνδνηάζεηο, θαλφλεο ιεηηνπξγέαο ζπιινγηθψλ 

νξγΪλσλ, θιάζε ηνπ δηνηθνπκΫλνπ ζε αθξφαζε θαη, γεληθΪ, νπζηψδεηο ηχπνπο ηεο 

δηαδηθαζέαο), φζν θαη απφ πιεπξΪο νξζάο εξκελεέαο θαη εθαξκνγάο ηνπ λφκνπ 

(λνκηκφηεηα θαη επΪξθεηα αηηηνινγέαο, νξζά ρξάζε δηαθξηηηθάο επρΫξεηαο θ.ιπ.), θαζψο 

θαη ηεο δηελΫξγεηαο λφκηκσλ πιηθψλ πξΪμεσλ. 

Απνζθνπεέηαη, εηδηθφηεξα, λα κελ αλαηξΫπεηαη απφ ηα δηθαζηάξηα θαη λα κε ζεκειηψλεη 

ηελ αζηηθά επζχλε ηνπ Γεκνζένπ ε δηνηθεηηθά δξαζηεξηφηεηα ησλ ζπνπδαζηψλ, ππφ ηελ 

ηδηφηεηΪ ηνπο σο δεκνζέσλ ππαιιάισλ. 

 

 

II. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 
 

Σν εξγαζηάξην πξαγκαηνπνηεέηαη κε ηελ παξνπζέαζε θαη κειΫηε ππνζΫζεσλ πνπ 

εθθξεκνχλ ζην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηεέαο, (ά πνπ «θαηαζθεπΪδνληαη» ελ κΫξεη απφ ηνπο 

εηζεγεηΫο) νη νπνέεο αλαδεηθλχνπλ δηΪθνξεο κνξθΫο δηνηθεηηθάο πξαθηηθάο θαη ησλ 

ζπλεζηζκΫλσλ πιεκκειεηψλ ηεο.  

 

1. Παξνπζίαζε θαη Μειέηε Πξψηεο Τπφζεζεο 

Σν ζΫκα πνπ αλαπηχζζεηαη αλαθχπηεη απφ ηηο παξαθΪησ λνκνζεζέεο: 

 Δπαγγεικαηηθά δξαζηεξηφηεηα ησλ δηνηθνπκΫλσλ 

 ΓηνηθεηηθΫο Ϊδεηεο 

 Γηαδηθαζέα θαη πξνυπνζΫζεηο ρνξάγεζεο 

 Έιεγρνο 

 

2. Παξνπζίαζε θαη Μειέηε Γεχηεξεο Τπφζεζεο 

Σν ζΫκα πνπ αλαπηχζζεηαη αλαθχπηεη απφ ηηο παξαθΪησ λνκνζεζέεο: 

 Οηθνλνκηθά Γηνέθεζε 

 Γηαγσληζκνέ (πξνκάζεηεο, ππεξεζέεο, δεκφζηα Ϋξγα) 

 Γηαθεξχμεηο 

 Πξνζπκβαηηθφ ζηΪδην 

 ΔθηΫιεζε δηνηθεηηθάο ζχκβαζεο 

 

3. Παξνπζίαζε θαη Μειέηε Σξίηεο Τπφζεζεο 

Σν ζΫκα πνπ αλαπηχζζεηαη αλαθχπηεη απφ ηηο παξαθΪησ λνκνζεζέεο: 

 ΠεξηβΪιινλ 
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 Υσξνηαμέα – πνιενδνκέα 

 ΓΪζε 

 ΠεξηβΪιινλ θαη αλΪπηπμε 

 

4. Παξνπζίαζε θαη Μειέηε Σέηαξηεο Τπφζεζεο 

Σν ζΫκα πνπ αλαπηχζζεηαη αλαθχπηεη απφ ηηο παξαθΪησ λνκνζεζέεο: 

 Φφξνη, δαζκνέ, θνηλσληθναζθαιηζηηθΫο εηζθνξΫο, ρξεκαηηθΪ βΪξε δηνηθνπκΫλσλ 

 ΠξνυπνζΫζεηο 

 Δέζπξαμε – αλαγθαζηηθά εθηΫιεζε 

 

5. χλζεζε- πκπεξάζκαηα 

 

 

III. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 

Καηαξηέδνληαη ζπγθεθξηκΫλνη θΪθεινη απφ ηνπο εηζεγεηΫο, νη νπνένη πεξηΫρνπλ ηα 

Ϋγγξαθα κηαο ππφζεζεο κε ηελ αλαγθαέα γηα ην ρεηξηζκφ ηεο λνκνζεζέα. 
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ΓΓ-Δ02: ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΡΓΑΛΔΗΧΝ ΓΖΜΟΗΟΤ MANAGEMENT  ΣΖ 

ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 
 

 

 

I. ΚΟΠΟ & ΣΟΥΟ ΣΟΤ EΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 

 

θνπφο ηνπ εξγαζηεξένπ εέλαη ε εκβΪζπλζε ησλ ζπνπδαζηψλ ηεο ΔΓΓ ζηελ εθαξκνγά 

ζπγθεθξηκΫλσλ εξγαιεέσλ ηνπ ζχγρξνλνπ δεκνζένπ κΪλαηδκελη, ψζηε λα εέλαη ζε ζΫζε, 

ην ζπληνκφηεξν απφ ηε ζηηγκά ηεο αλΪιεςεο ππεξεζέαο, λα αληαπνθξηζνχλ 

απνηειεζκαηηθΪ ζηηο απαηηάζεηο επεμεξγαζέαο-δηακφξθσζεο θαη πξνπΪλησλ πινπνέεζεο 

ησλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ ηνπ θνξΫαο ηνπο. 

Ζ απφθηεζε θνηλάο κεζφδνπ πξνζΫγγηζεο ησλ πξνβιεκΪησλ κε ηε ρξάζε εξγαιεέσλ 

δεκνζένπ κΪλαηδκελη εθ κΫξνπο φισλ ησλ ζπνπδαζηψλ θαη ζπλαθφινπζα, ε «νκηιέα 

θνηλάο γιψζζαο» κεηαμχ ηνπο. 

ΚαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο θνηλάο θΪζε ζπνπδψλ, παξνπζηΪδεηαη ε βαζηθά θηινζνθέα ηνπ 

Κνηλνχ Πιαηζένπ Αμηνιφγεζεο (ΚΠΑ), ηα ελλΫα (9) θξηηάξηα αμηνιφγεζεο απφ ηα νπνέα 

απνηειεέηαη, θαζψο θαη νη θαιιέηεξεο πξαθηηθΫο ζε επξσπατθφ θαη εζληθφ επέπεδν, νη 

νπνέεο Ϋρνπλ αλαδεηρηεέ κΫζσ ηνπ ΚΠΑ.   

ηελ εηδηθά θΪζε ζπνπδψλ, δέλεηαη ηδηαέηεξε βαξχηεηα ζηελ πξαθηηθά εθαξκνγά ηνπ 

ΚΠΑ. πγθεθξηκΫλα, αθνχ δηδαρζνχλ ζε κεγαιχηεξν βΪζνο νξηζκΫλα απφ ηα θχξηα 

ραξαθηεξηζηηθΪ ηνπ (φπσο ην ζχζηεκα βαζκνιφγεζεο, ηα 28 ππνθξηηάξηα αμηνιφγεζεο 

θιπ), ζα δεηεζεέ απφ ηνπο ζπνπδαζηΫο ηεο ΔΓΓ λα εθαξκφζνπλ νη έδηνη ην ΚΠΑ, ζε κηα 

ππνζεηηθά Τπεξεζέα (βΪζεη κηαο ππνζεηηθάο πεξέπησζεο κειΫηεο) .      

Με ηνλ ηξφπν απηφ, ε δηδαζθαιέα ηνπ ΚΠΑ απνθηΪ, πΫξαλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, θαη Ϋλαλ 

Ϊκεζα πξαθηηθφ ραξαθηάξα, θαζψο, φρη κφλν ζπκβΪιιεη ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ 

κεζφδσλ δηνέθεζεο πνηφηεηαο, αιιΪ θαζηζηΪ ηνπο ζπνπδαζηΫο ηεο ΔΓΓ ηθαλνχο λα 

εθαξκφζνπλ Ϊκεζα ην θνηλΪ απνδεθηφ επξσπατθφ ζχζηεκα δηνέθεζεο νιηθάο πνηφηεηαο 

ζηηο Τπεξεζέεο ηνπνζΫηεζάο ηνπο.    

 

 

ΗΗ. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 

 Αλαιπηηθά παξνπζέαζε θαη θξηηηθά δεκνζέσλ πνιηηηθψλ, ζηηο νπνέεο δελ 

ρξεζηκνπνηάζεθαλ ζχγρξνλα εξγαιεέα δηνέθεζεο, κΫζα απφ ηε κειΫηε 

ζπγθεθξηκΫλσλ πεξηπηψζεσλ. Πνξεέα πινπνέεζεο-κε πινπνέεζάο ηνπο θαη 
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νηθνλνκηθΫο-θνηλσληθΫο-πνιηηηθΫο επηπηψζεηο ηεο κε επηηπρνχο νινθιάξσζάο 

ηνπο.  

 αλΪιπζε θαη επεμεξγαζέα επηιεγκΫλσλ πνιηηηθψλ κε ρξάζε νξηζκΫλσλ απφ ηα 

εξγαιεέα πνπ δηδΪρηεθαλ ζηελ θνηλά θΪζε ζπνπδψλ (επηρεηξεζηαθΪ 

πξνγξΪκκαηα, swot analysis, balanced scorecard, δηνέθεζε κε ζηφρνπο, εθπφλεζε 

δεηθηψλ απφδνζεο θαη Κνηλφ Πιαέζην Αμηνιφγεζεο).  

 ζχληαμε επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκΪησλ θαη εθαξκνγά ζηνρνζεζέαο θαη δεηθηψλ 

απφδνζεο, θαζφηη απηφ απαηηεέ ε ζπλερηδφκελε ζάκεξα πξνζπΪζεηα δηνηθεηηθάο 

κεηαξξχζκηζεο θαη ζε απηΪ ηα ζΫκαηα Ϋρνπλ εληνπηζηεέ ειιεέςεηο ζηηο ππεξεζέεο.   

 χληνκε αλαθνξΪ ζηα θξηηάξηα θαη ππνθξηηάξηα ηνπ ΚΠΑ 

 ΜειΫηε πεξέπησζεο 
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ΡΑΜΜΑΣΑ ΜΑΡΗΑ, «Η δηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο, ε ζηνρνζεζία θαη ε κέηξεζε ηεο 
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αξηζκ. ΓΗΠΑ/Φ7.1/16228/22.7.2008 (ΦΔΚ 1516/Β‟/1.8.2008) ΤΠ.Δ., Γεληθά 

Γξακκαηεέα Γεκφζηαο Γηνέθεζεο & Ζιεθηξνληθάο ΓηαθπβΫξλεζεο. 

Γηαδηθηπαθνί Σφπνη: 

www.gspa.gr 

www.coe.int 

www.eipa.nl 

www.administrative-burdens.com 

www.berr.gov.uk 

www.4qconference.org 

www.5qualiconference.eu 

www.bundonline.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gspa.gr/
http://www.coe.int/
http://www.eipa.nl/
http://www.administrative-burdens.com/
http://www.berr.gov.uk/
http://www.4qconference.org/
http://www.bundonline.de/
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ΓΓ-Μ03: Ζ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΖΝ ΚΟΗΝΧΝΗΑ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ. 

    ΘΔΜΑΣΑ ΓΗΚΑΗΟΤ 
 

 

 

I. ΚΟΠΟ & ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 
 

Σν εηζαγσγηθφ κΪζεκα αλαθΫξεηαη ζηα ζπληαγκαηηθΪ, θαλνληζηηθΪ θαη λνκηθΪ ζε ζΫκαηα 

πνπ ζρεηέδνληαη κε ηελ Κνηλσλέα ηεο Πιεξνθνξέαο (εθεμάο ΚηΠ). ηφρνο ηνπ καζάκαηνο 

εέλαη ε αλΪδεημε ηδέσο ησλ δεηεκΪησλ πνπ Ϊπηνληαη ηεο ιεηηνπξγέαο ηεο Γεκφζηαο 

Γηνέθεζεο θαη ε αληέζηνηρε ελεκΫξσζε ησλ ζπνπδαζηψλ.  

 

 

II. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 
 

1. Δηζαγσγή ζηα ζεζκηθά θαη λνκηθά δεηήκαηα πνπ ζέηεη ε ΚηΠ ξπζκηζηηθά θαη 

εξκελεπηηθά πξνβιήκαηα) 

 Ηδηαηηεξφηεηεο ηεο ΚηΠ σο πξνο ηελ παξαγσγά θαη εθαξκνγά ηνπ δηθαένπ 

 Γέθαην θαη Σερλνινγέα  

 Γέθαην πιεξνθνξηθάο ά/ θαη δέθαην ηεο πιεξνθνξέαο 

 

2. Σν ζπληαγκαηηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο 

 Γηθαέσκα ζηελ πιεξνθφξεζε 

 Γηθαέσκα ζπκκεηνράο ζηελ Κνηλσλέα ηεο Πιεξνθνξέαο 

 Γηθαέσκα πξφζβαζεο ζηηο πιεξνθνξέεο ηνπ Γεκφζηνπ ΣνκΫα 

 Ζ πξνζηαζέα ηνπ απνξξάηνπ ησλ επηθνηλσληψλ ζηελ ΚηΠ 

 Ζ πξνζηαζέα ηεο ηδησηηθφηεηαο θαη ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκΫλσλ  ζηελ ΚηΠ 

 

3. Σν θαλνληζηηθφ πιαίζην γηα ηελ πξνζηαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ   

 Δπξσπατθφ θαη θνηλνηηθφ θαλνληζηηθφ πιαέζην 

 Ο λ. 2472/92 γηα ηελ πξνζηαζέα ηνπ αηφκνπ απφ ηελ επεμεξγαζέα πξνζσπηθψλ 

δεδνκΫλσλ  

 

4. Εεηήκαηα πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ ζην πιαίζην ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο 

 Δπεμεξγαζέα πξνζσπηθψλ δεδνκΫλσλ ζην πιαέζην ηεο ειεθηξνληθάο 

δηαθπβΫξλεζεο  

 Εεηάκαηα ειεθηξνληθάο ηαπηφηεηαο 

 Γηαρεέξηζε ηαπηφηεηαο ζε ππεξεζέεο ειεθηξνληθάο δηαθπβΫξλεζεο 

 
 

 

III. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ / ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΟΗ ΣΟΠΟΗ 
 

 

http://www.dpa.gr/ 

http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/nationalcomm/ 

http://ec.europa.eu/dgs/information_society/index_en.htm  

http://www.epsigate.org/ 

www.ebusinessforum.gr 

http://www.dpa.gr/
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/nationalcomm/
http://ec.europa.eu/dgs/information_society/index_en.htm
http://www.ebusinessforum.gr/
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www.egov.gr 

www.ekt.gr 

www.infosociety.gr 

www.cordis.europa.eu  

http://www.qlinks.net 
 

 

LINOS – ALEXANDER SICILIANOS AND GAVOUNELI MARIA (EDS.), MITROU 

L., “The Greek Law on the Protection of Personal Data” in “Scientific and 

Technological Developments and Human Rights”, Sakkoulas Publishers, 2001 

LINOS – ALEXANDER SICILIANOS AND GAVOUNELI MARIA (EDS.), 

ALIVIZATOS N. C., Privacy and Transparency: A difficult conciliation in “Scientific 

and Technological Developments and Human Rights”, Sakkoulas Publishers , 2001 

E-EUROPE, An Information Society for All. Communication on a Commission Initiative 

for the Special European Council of Lisbon, 23 and 24 March 2000. 8/12/1999. Available 

at: http://europa.eu.int/comm/dg13/eeurope/home.htm 

OECD ECONOMIC STUDIES 16, “Infrastructure and Private sector Productivity”, 

Ford, R. and Poret P.,1991. 

GREEK PRIME MINISTER‟S OFFICE, Greece in the Information Society: Strategy and 

Actions, February 1999. Available at: www.primeminister.gr 

KUALA LUMPUR, KAUR H., Cyberlaws for Electronic Government – The Malaysian 

Experience. Proceedings of paper presentations at the International Symposium on Best 

Practice in Electronic Government at Shangri-la Hotel, 8-10 December 1998. 

KILFOYLE P., A vision of the future, Public Sector IT insight, September 1999, 2:4, pp. 

16-18. 

MALHOTRA Y., Role of Information Technology in Managing Organizational Change 

and Organizational Interdependence., Available at: 

http://www.brint.com/papers/change/, 1993 

MALHOTRA, Y. AL-SHEHRI A. AND JONES J.J., National Information 

Infrastructure: Myths, Metaphors And Realities., Available at: 

http://www.brint.com/papers/nii/, 1995 

MOHD T. H., KUALA LUMPUR, Global Network Centricity: Boon or Bane for 

developing countries. Proceedings of paper presentations at the International 

Symposium on Best Practice in Electronic Government at Shangri-la Hotel, 8-10 

December 1998. 

ΓΗΔΘΝΉ ΓΗΑΚΔΦΖ, POULLET Τ. “Basic concepts of Data Protection and New 

information Technologies” ζην «ΝνκνζεηηθΪ πξνβιάκαηα πξνζηαζέαο ησλ πξνζσπηθψλ 

πιεξνθνξηψλ» Αζάλα , 18-20 Ννεκβξένπ 1987,  Ϊθθνπιαο 1991 

LINOS – ALEXANDER SICILIANOS AND GAVOUNELI MARIA (EDS.), 

SICILIANOS L.- A., “International Protection of personal Data: Privacy,  Freedom of 

Information or both” in “Scientific and Technological Developments and Human 

Rights”, Sakkoulas Publishers , Athens 2001 

S. SIMITIS, Reviewing Privacy in an Information Society, UPRL, 1987 

WAKEFIELD J., Government's digital plans unheard of – survey, 20 May 1999. 

Available at: http://www.zdnet.co.uk/news/1999/19/ns-8200.html , 1999 

http://www.egov.gr/
http://www.ekt.gr/
http://www.infosociety.gr/
http://www.cordis.europa.eu/
http://www.qlinks.net/
http://europa.eu.int/comm/dg13/eeurope/home.htm
http://www.primeminister.gr/
http://www.brint.com/papers/change/
http://www.brint.com/papers/nii/
http://www.zdnet.co.uk/news/1999/19/ns-8200.html
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WAKEFIELD J. , Electronic government could hamper privacy, Friday, 16 July 1999. 

Available at: http://www.zdnet.co.uk/news/1999/28/ns-8916.html, 1999 

 COASE R.H. “The firm, the Market and the Law” The University of Chicago Press, 

Chicago and London, 1988  

 «Καηεπζπληήξηεο γξακκέο δηαρείξηζεο ηεο Πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθφηεηαο θαη ησλ 

δηαζπλνξηαθψλ ξνψλ ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ», ΟΟΑ, 1980 

ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ ΔΤΡΧΠΖ, επεμεγεκαηηθφ ζεκείσκα «Πξνζηαζία πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα πιεξσκέο θαη άιιεο ζρεηηθέο εξγαζίεο», πκβνχιην 

ηεο Δπξψπεο:Πξφηαζε Νν  R (90) 19, 1995 

ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΤΠΟΤΡΓΧΝ ΔΔ., Πξφηαζε Οδεγίαο γηα ην Ηιεθηξνληθφ Δκπφξην 

07/12/1999., http://www.gge.gr/08commerce/ekselikseis.htm 

πλζήθε έλγθελ ζην International Legal Materials 84 (1991) 

http://www.zdnet.co.uk/news/1999/28/ns-8916.html
http://www.gge.gr/08commerce/ekselikseis.htm
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ΓΓ-02: ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ & ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ 

     ΓΖΜΟΗΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ 
 

ΓΓ-Μ04: ΓΖΜΟΗΔ ΔΠΔΝΓΤΔI & ΚΟΗΝΟΣΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ 
 

 

 

I. ΚΟΠΟ & ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

θνπφο απηνχ ηνπ καζάκαηνο εέλαη λα παξνπζηΪζεη ηνλ Πξνυπνινγηζκφ Γεκνζέσλ 

Δπελδχζεσλ θαη ην Κνηλνηηθφ Πιαέζην ηάξημεο, λα ζρνιηΪζεη ηηο ιεηηνπξγηθΫο ηνπο 

ζρΫζεηο θαη λα αλαπηχμεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνέν ρξεκαηνδνηνχληαη νη δεκφζηεο 

επελδχζεηο θαη νη ππνδνκΫο ζηελ ΔιιΪδα. 

 

 

II. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

ΚαηΪ ελφηεηα ην κΪζεκα Ϋρεη ηελ θαησηΫξσ δηΪξζξσζε: 

 

1. Πξνυπνινγηζκφο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ 

 Θεζκηθφ πιαέζην πξνυπνινγηζκνχ δεκνζέσλ επελδχζεσλ θαη ε ζρΫζε ηνπ κε ην 

ΚΠ 

 ΑλΪιπζε βαζηθψλ λφκσλ, πξνεδξηθψλ δηαηαγκΪησλ, απνθΪζεσλ θαη εγθπθιέσλ 

δηαηαγψλ 

 χληαμε ΠξνγξΪκκαηνο Γεκνζέσλ Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ), εθηΫιεζε απηνχ 

 Γηαδηθαζέα ρξεκαηνδφηεζεο ησλ Ϋξγσλ 

 Έιεγρνη ΠΓΔ, ΔιεγθηηθΫο ΑξρΫο 

 

2. Κνηλνηηθφ Πιαίζην ηήξημεο 

 Κνηλνηηθφ πιαέζην ζηάξημεο - ζχληαμε, Ϋγθξηζε, πινπνέεζε 

 ΓηαξζξσηηθΪ ηακεέα θαη Σακεέν πλνράο 

 ΚνηλνηηθΫο Πξσηνβνπιέεο 

 Έιεγρνη πξνγξακκΪησλ θαη δαπαλψλ 

 πκβνιά ηνπ ΚΠ ζηελ αλΪπηπμε ηεο Δζληθάο Οηθνλνκέαο 

 

3. Γεκνζηνλνκηθή Απνθέληξσζε ζηελ Διιάδα 

 Έλλνηεο θαη νξηζκνέ ηεο απνθΫληξσζεο 

 Ζ δεκνζηνλνκηθά απνθΫληξσζε 

 Ζ ζπκκεηνρά ησλ απνθεληξσκΫλσλ βαζκέδσλ θξαηηθάο δηνέθεζεο θαη ηεο ηνπηθάο 

απηνδηνέθεζεο ζηελ δηαρεέξηζε ησλ πφξσλ ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ θαη 

ηνπ Κνηλνηηθνχ Πιαηζένπ ηάξημεο 

 

4. Γηαρξνληθή Πνξεία Γηακφξθσζεο ηνπ πζηήκαηνο Υξεκαηνδφηεο ηεο ΔΔ 

ΔμΫιημε ηνπ Όςνπο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ησλ Πεγψλ ρξεκαηνδφηεζάο ηνπ (Έζνδα 

ηεο Έλσζεο) δηαρξνληθΪ, απφ ηελ έδξπζε ησλ θνηλνηάησλ κΫρξη ζάκεξα. 

- Καηάξηηζε θαη Γηαρείξηζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ 

 Ο ξφινο ησλ νξγΪλσλ ηεο ΔΔ 
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- Δπξσπατθά Δπηηξνπά => Πξφηαζε θαη ΔθηΫιεζε /Γηαρεέξηζε 

- πκβνχιην ΔΔ => Έγθξηζε 

- Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην => Δπηθχξσζε 

- Δπξσπατθφ Διεγθηηθφ πλΫδξην => Έιεγρνο 

 Ο Γεκνζηνλνκηθφο Καλνληζκφο θαη νη ΓεκνζηνλνκηθΫο ΑξρΫο 

- Δλφηεηα θαη Απζεληηθφηεηα 

- Δηάζηα ΓηΪξθεηα 

- Δληαέα Ννκηζκαηηθά ΜνλΪδα 

- Καζνιηθφηεηα 

- ΗζνζθΫιηζε 

- Δηδηθφηεηα 

- Υξεζηά Γεκνζηνλνκηθά Γηαρεέξηζε 

- ΓηαθΪλεηα 

- Οη Κνηλνηηθέο Γαπάλεο (Έμνδα) 

 Ζ αλαδηαλεκεηηθά ιεηηνπξγέα  ηνπ Κνηλνηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ 

 Δέδε Γαπαλψλ 

- ΓαπΪλεο Κνηλάο Αγξνηηθάο Πνιηηηθάο 

- ΓαπΪλεο Γηαξζξσηηθψλ Γξαζηεξηνηάησλ (ΓηαξζξσηηθΪ Σακεέα: ΔΣΠΑ, ΔΚΣ, 

ΔΓΣΠΔ, ΥΜΠΑ) 

- Άιιεο ΔζσηεξηθΫο ΠνιηηηθΫο 

- ΔμσηεξηθΫο Γξαζηεξηφηεηεο 

- ΓηνηθεηηθΫο ΓαπΪλεο 

- Δγγπάζεηο 

- Πξν-εληαμηαθά Βνάζεηα 

 

5. Πξνβιήκαηα ζηελ Καηάξηηζε / Γηαρείξηζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ 

 ΓηαζθΪιηζε απΫλαληη ζε ΑπΪηεο θαη ΓηαξξνΫο Κεθαιαέσλ (Δπξσπατθά Τπεξεζέα 

γηα ηελ ΚαηαπνιΫκεζε ηεο ΑπΪηεο) 

6. Γηεχξπλζε, χληαγκα θαη Πξνυπνινγηζκφο 

 Σν λΫν Γεκνζηνλνκηθφ Πιαέζην 2007-2013 (ηφρνη θαη Πξνηεξαηφηεηεο) 

7. Οξηδφληηεο θαη Σνκεαθέο Πνιηηηθέο 

 ηφρνη ησλ πνιηηηθψλ, πνηνηηθνέ θαη πνζνηηθνέ 

 Απνηχπσζε ησλ ζηφρσλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ 

 Γηαρεέξηζε κΫζσ ησλ δηαξζξσηηθψλ ηακεέσλ 

 

 

III. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 

ΓΔΡΟΝΣΑ Α., Γεκφζην Οηθνλνκηθφ Γίθαην, Αζάλα – Κνκνηελά: Ϊθθνπιαο 2002 

ΓΔΧΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟ Θ., Δηζαγσγή ζηε Γεκφζηα Οηθνλνκηθή, Αζάλα: Δθδφζεηο ΜπΫλνο 

1997 

ΚΑΡΑΓΗΧΡΓΑ Γ., Γεκφζηα Οηθνλνκηθή 2 – νη Γεκνζηνλνκηθνί Θεζκνί, Αζάλα: 

Παπαδάζεο 1981 

ΚΟΡΟ Γ., Γεκνζηνλνκηθφ Γίθαην, Αζάλα: Ϊθθνπιαο 1985 

ΜΠΑΡΜΠΑ Ν., ηνηρεία Γεκνζηνλνκηθνχ Γηθαίνπ, Αζάλα Θεζζαινλέθε: Ϊθθνπιαο 

2002 
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ΠΔΣΡΑΚΟ Γ., ΦΤΥΑΡΖ Γ., Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμε ζηελ Διιάδα, Δθδφζεηο Κξηηηθά 

(2004 

ΟΛΓΑΣΟ Γ., Γεκφζην Λνγηζηηθφ, Θεζζαινλέθε: Δθδφζεηο Γεκφπνπινπ 2001 

Δγθχθιηνη θαηάξηηζεο ηνπ Π.Γ.Δ.  

Θεζκηθφ πιαίζην δεκνζίσλ επελδχζεσλ θαη Κ.Π..  

Κξαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο- Δηζεγεηηθέο εθζέζεηο 

Γεκνζηνλνκηθφο Καλνληζκφο ηεο ΔΔ αξηζκ. 1605/2002 

Νφκνο 2362/1995 «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ θ.α.» 

Σα Κνηλνηηθά Πιαίζηα ηήξημεο γηα ηελ Διιάδα 2000-2006 

Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζκ. 1260/1999 «Πεξί Γεληθψλ Γηαηάμεσλ γηα ηα Γηαξζξσηηθά 

Σακεία» 

ρέδηα αλακφξθσζεο θαλνληζκψλ δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ γηα ηελ πεξίνδν 2007-2013 

Νφκνο 2860/2000 «Γηαρείξηζε, παξαθνινχζεζε θαη έιεγρνο ηνπ ΚΠ θ.α.» 
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ΓΓ-Μ05: ΚΡΑΣΗΚΔ ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ 
 

 

 

I. ΚΟΠΟ & ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 
 

ηφρνο ηνπ καζάκαηνο εέλαη ε εθπαέδεπζε ησλ ζπνπδαζηψλ ζε ζΫκαηα ζρεηηθΪ κε ηηο 

πξνκάζεηεο ηνπ Γεκνζένπ ΣνκΫα. Ζ εμνηθεέσζά ηνπο κε ην ζεζκηθφ πιαέζην, θαζψο θαη 

κε ηα εξγαιεέα ηεο ζεσξεηηθάο θαη εκπεηξηθάο αλΪιπζεο ηνπ ηνκΫα ησλ θξαηηθψλ 

πξνκεζεηψλ, ζα ηνπο επηηξΫςεη λα δηαρεηξηζηνχλ απνηειεζκαηηθΪ ηφζν ηνπο πφξνπο, φζν 

θαη ηηο πνιηηηθΫο πνπ αθνξνχλ ηηο ζπγθεθξηκΫλεο δαπΪλεο. 

ΔπηπιΫνλ, κΫζσ ηεο κειΫηεο ζπγθεθξηκΫλσλ πεξηπηψζεσλ, επηδηψθεηαη ε εμνηθεέσζε ησλ 

ζπνπδαζηψλ κε ηηο πξαθηηθΫο θαη ηηο δηαδηθαζέεο πνπ αθνινπζεέ ε Γεκφζηα Γηνέθεζε γηα 

ηελ πινπνέεζε ησλ πξνκεζεηψλ θαη ηε ζχλαςε ησλ ζρεηηθψλ ζπκβΪζεσλ. 

 

 

II. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 
 

ΚαηΪ ηε δηΪξθεηα ησλ καζεκΪησλ αλαπηχζζνληαη ζΫκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο θξαηηθΫο 

αγνξΫο θαη γέλεηαη αλαθνξΪ ζηελ πξαθηηθά ηεο Γηνέθεζεο ζηνλ ηνκΫα ησλ πξνκεζεηψλ. 
 

1. Σν ζεζκηθφ πιαίζην ησλ Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ 

 ΓεληθΫο αξρΫο θαη φξγαλα, ζχκθσλα κε ην εζληθφ θαη ην θνηλνηηθφ δέθαην 

 Γηεμαγσγά θαη θαηαθχξσζε ησλ δηαγσληζκψλ – πξνζηαζέα ησλ δηαγσληδνκΫλσλ 

απφ ηπρφλ απζαηξεζέεο ηνπ αλαζΫηνληνο θνξΫα 

 Ζ δηελΫξγεηα θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ ζε παγθφζκην επέπεδν: ην ζχζηεκα ηνπ 

Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξένπ 
 

2. Γεκφζηεο Πνιηηηθέο Πξνκεζεηψλ 

 Οη πξνκάζεηεο σο εξγαιεέα Ϊζθεζεο δεκνζέσλ πνιηηηθψλ (δεκνζηνλνκηθά, 

βηνκεραληθά, εκπνξηθά, ηερλνινγηθά) 

 Γηεζλεέο εμειέμεηο – εληαέα αγνξΪ 

 Ζ αμηνπνέεζε ησλ παξαγσγηθψλ πφξσλ / πξνκάζεηεο 

 Ζ ζπκβνιά ησλ πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζένπ ΣνκΫα ζηελ αλΪπηπμε ησλ 

Οηθνλνκηψλ 
 

3. Γηνίθεζε Πξνκεζεηψλ 

 πζηάκαηα Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ 

 ηξαηεγηθά δηνέθεζε ησλ πξνκεζεηψλ 

 ΟξγΪλσζε νξγαληζκνχ θαη πξνκάζεηεο 

 Κξηηάξηα επηινγάο θαη αλΪζεζεο πξνκεζεηψλ 

 χγρξνλεο ΣερληθΫο ρεδηαζκνχ θαη Τινπνέεζεο ησλ Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ 
 

4. Πξαθηηθή ηεο Γηνίθεζεο ζηνλ Σνκέα ησλ Πξνκεζεηψλ 

 Γνκά πξνθάξπμεο – γεληθφ θαη εηδηθφ κΫξνο 

 Απαξαέηεηα δηθαηνινγεηηθΪ – Δγγπάζεηο 

 ΓηελΫξγεηα δηαγσληζκνχ – Αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ 

 Καηαθχξσζε – χλαςε ζχκβαζεο 

 ΔθηΫιεζε ζχκβαζεο 

 ΔλζηΪζεηο – ΠξνζθπγΫο 
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 Δληαέν Πξφγξακκα Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ 

 ΔλδεηθηηθΪ παξαδεέγκαηα  

 χγρξνλα πζηάκαηα Πξνκεζεηψλ 

 

5. Ζιεθηξνληθέο Γεκφζηεο Πξνκήζεηεο 

 Τπφ δηακφξθσζε Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκφζησλ Πξνκεζεηψλ   

(ΔΖΓΠ) 

 Θεζκηθφ πιαέζην Ζιεθηξνληθψλ Γεκφζησλ Πξνκεζεηψλ 

 Δέδε Ζιεθηξνληθψλ Πξνκεζεπηηθψλ Γηαδηθαζηψλ 

 Πξνβιάκαηα κεηΪβαζεο απφ ην ππΪξρνλ ζχζηεκα Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ ζην 

ΔΖΓΠ 

 

 
 

III. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 
 

ΜΑΡΓΑ Γ., Σα Οηθνλνκηθά ησλ Πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ, (Θεζζαινλέθε: Επγφο), 

1999 

ARROWSMITH S. & DAVIES A., Editors, Public Procurement: Global Revolution, 

(London: Kluwer Law ), 1998 

ARROWSMITH S., LINARELLI J., WALLACE D., Regulation Public Procurement: 

National and International Perspective, edited by Arrowsmith S. 2000 

JOUCOUR Y. K. PENAUD P., L’Achat Public, Paris: Editions d‟ Organisation 2000 

THOMAS M., Gestion des stocks par MCPN, (Paris: Puf) 1992 

PETER BLOMBERG A., Model for Performance Measurement (PM) of National Public 

Procurement Systems, World Bank 2004 

THOMAS MILLS, Public Procurement of Design-Build and Construction Management 

Services. 

Australian Procurement and Construction Council, Key issues in Procurement through, 

Public Private Partnerships (PPPs), November 2002 

THAI V. K., Public Procurement re-examined, Journal of Public Procurement, Vol.1, 

Issue 1, Pp. 9-50, 2001 

Οδεγία 93/36 πεξί ζχλαςεο ζπκβάζεσλ δεκνζίσλ πξνκεζεηψλ 

Π.Γ. 370/95 – πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο πεξί θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ πξνο ηελ 

Οδεγία 93/36 

Ν.  2286/95 πεξί θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ 

Π.Γ. 394/96 – Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ 

Οδεγία 92/50 πεξί ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ππεξεζηψλ 

Π.Γ. 346/98 – πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 

ππεξεζηψλ πξνο ηελ Οδεγία 92/50 

Ν.  2362/95 ( άξζξα 79 έσο θαη 85 ) πεξί δεκνζίνπ ινγηζηηθνχ 

Οδεγία 97/52 πεξί ηξνπνπνίεζεο ησλ Οδεγηψλ 92/50 θαη 93/36 

Γλσκνδφηεζε αξ. 223/97 ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο – πεξί ησλ εθαξκνζηέσλ 

δηαηάμεσλ γηα ηελ πξνκήζεηα εηδψλ πιεξνθνξηθήο 
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Ν. 2522/97 πεξί δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαηά ην ζηάδην πνπ πξνεγείηαη ηεο ζχλαςεο 

ζπκβάζεσλ θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηελ  

Οδεγία 89/665 

Π.Γ. 113/92 – ξχζκηζε ζεκάησλ γηα ηελ εθαξκνγή θνηλνηηθψλ πξνγξακκάησλ ή κέηξσλ ηερληθήο 

βνήζεηαο 

Οδεγία 2004/18/εθ 

Οδεγία 2004/17/εθ 
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ΓΓ-03: ΓΖΜΟΗΔ ΠΟΛΗΣΗΚΔ Δ ΔΘΝΗΚΟ & ΔΝΧΗΑΚΟ 

        ΔΠΗΠΔΓΟ 
 

ΓΓ-Μ06: ΑΝΑΛΤΖ ΓΖΜΟΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 
 

 

I. ΚΟΠΟ & ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

θνπφο ηνπ καζάκαηνο εέλαη ε εμνηθεέσζε ησλ ζπνπδαζηψλ κε ηε ρξάζε ησλ βαζηθψλ 

εξγαιεέσλ αλΪιπζεο δεκνζέσλ πνιηηηθψλ γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο δηακφξθσζεο ησλ 

πνιηηηθψλ ηνπ θξΪηνπο ζηε ζχγρξνλε ΔιιΪδα, Σν αληηθεέκελν ηεο κειΫηεο εέλαη νη 

απνθΪζεηο κε ηηο νπνέεο ε θπβΫξλεζε, επεξεΪδεη ηελ πιηθά θαη Ϊπιε ππφζηαζε 

ζπιινγηθψλ θαη αηνκηθψλ ππνθεέκελσλ πνπ δξνπλ ζηα φξηα ηεο δηθαηνδνζέαο ηεο.  

πγθεθξηκΫλα, ε ζπδάηεζε επηθεληξψλεηαη ζηελ θαηαλφεζε ηνπ θαηλνκΫλνπ ηεο αιιαγάο 

ζην πεδέν ησλ δεκνζέσλ πνιηηηθψλ. Γηαηέ, πφηε θαη πψο αιιΪδνπλ νη δεκφζηεο πνιηηηθΫο; 

Γηαηέ θαη θΪησ απφ πνηεο ζπλζάθεο θΪπνηα δεηάκαηα θαηαθΫξλνπλ λα γέλνπλ ζΫκαηα 

πξνηεξαηφηεηαο πξνο αληηκεηψπηζε θαη θΪπνηα φρη; Γηαηέ θΪπνηεο ελαιιαθηηθΫο επέιπζεο 

ησλ δεηεκΪησλ πξνηηκψληαη απφ ηηο θπβεξλάζεηο ζε ζρΫζε κε Ϊιιεο πνπ αγλννχληαη; 

Γηαηέ νη λΫεο πνιηηηθΫο ζπΪληα πινπνηνχληαη φπσο ζρεδηΪζηεθαλ; Με πνην ηξφπν 

αμηνινγνχληαη ζηφρνη θαη απνηειΫζκαηα; Με πνην ηξφπν νη κεηαξξπζκέζεηο, σο 

εκπξφζεηε θπβεξλεηηθά δξΪζε, Ϋρνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο επηηπρνχο Ϋθβαζεο;  Σα 

παξαπΪλσ εξσηάκαηα εμεηΪδνληαη ζην πιαέζην  ηεο ειιεληθάο πξαγκαηηθφηεηαο. Οη 

απαληάζεηο αλαδεηνχληαη κΫζα απφ ηελ  εμΫηαζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνέν 

αιιειεπηδξνχλ ζπκθΫξνληα, ελαιιαθηηθΫο πξνηΪζεηο θαη ζεζκηθνέ παέθηεο (εγρψξηνη θαη 

ππεξεζληθνέ), κΫζα ζην δνκεκΫλν πιαέζην θαλφλσλ (εγρψξησλ, επξσπατθψλ, δηεζλψλ) 

ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηθνχ ζπζηάκαηνο.  

 

 

II. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

1. Οη δηαζηάζεηο ηεο δεκφζηαο πνιηηηθήο (νξηζκνέ, αλαιπηηθΪ εξγαιεέα) 

 Ζ αλΪιπζε δεκφζησλ πνιηηηθψλ σο επηζηεκνληθφ πεδέν 

 Ση εέλαη  δεκφζηα πνιηηηθά  

 Σα Δξγαιεέα ηεο δεκφζηαο πνιηηηθάο  

 Καηεγνξέεο Γεκνζέσλ Πνιηηηθψλ  

 Οη αλαιπηηθΫο θαηεγνξέεο ηεο θπβεξλεηηθάο αηδΫληαο 

 Ζ θαηΪηαμε θαη ηα εξγαιεέα δεκνζέσλ πνιηηηθψλ ζην ειιεληθφ πνιηηηθφ ζχζηεκα 

 

2. Ζ δηακφξθσζε ησλ δεκνζίσλ πνιηηηθψλ 

 Οη Δκπιεθφκελνη Παέθηεο: 

8. Ζ πιεπξΪ ηεο εμσηεξηθάο δάηεζεο, εθ κΫξνπο ηεο θνηλσλέαο, γηα δεκφζηεο 

πνιηηηθΫο 

9. Ζ πιεπξΪ ηεο εζσηεξηθάο πξνζθνξΪο  ζηελ παξαγσγά δεκφζησλ πνιηηηθψλ 

  

10. Ζ θπβΫξλεζε, ε δεκφζηα δηνέθεζε, ηα θφκκαηα, νη νκΪδεο ζπκθεξφλησλ θαη ε 

θνηλσλέα πνιηηψλ, ηα ΜΜΔ θαη ε πξνζηηζΫκελε αμέα ηνπο ζην πξνζδηνξηζκφ 

ηεο θπβεξλεηηθάο αηδΫληαο ζην ειιεληθφ πνιηηηθφ ζχζηεκα 

 Ζ Γηακφξθσζε ηεο Κπβεξλεηηθάο ΑηδΫληαο:  
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11. Ζ ΑλΪδεημε πξνβιεκΪησλ θαη ε πηνζΫηεζε ελαιιαθηηθψλ επέιπζεο ηνπο: 

 Οξζνινγηθφο ζρεδηαζκφο ά ε πξαθηηθά ηνπ «βιΫπνληαο θαη θΪλνληαο» απφ 

ηνπο δξψληεο; 

 ΥανηηθΪ κνληΫια ιάςεο θπβεξλεηηθψλ απνθΪζεσλ (Marsch & Olsen‟s 

Garbage Can model), 

 Σν κε γξακκηθφ κνληΫιν ησλ ηξηψλ ξεπκΪησλ (Kingdon‟s Three Streams 

Model), 

 Οη ΔπηζηεκηθΫο Κνηλφηεηεο - Γέθηπα Πνιηηηθάο – πκκαρέεο ΤπεξΪζπηζεο 

(Advocacy Coalitions)  

 Ζ Νενζεζκηθά πξνζΫγγηζε 

12. ΑλΪδεημε πξνβιεκΪησλ θαη επηινγά ελαιιαθηηθψλ ζηελ αηδΫληα ησλ 

θπβεξλάζεσλ ηεο κεηαπνιηηεπηηθάο ΔιιΪδαο 

 

3. Ζ πινπνίεζε ησλ δεκνζίσλ πνιηηηθψλ 

 Θεσξέεο γηα  ηελ θαηαλφεζε ηεο εκθΪληζεο ηνπ ειιεέκκαηνο πινπνέεζεο ησλ 

δεκνζέσλ πνιηηηθψλ 

 Σξφπνη πεξηνξηζκνχ ηνπ ειιεέκκαηνο 

 Έιιεηκκα πινπνέεζεο κεηαξξπζκέζεσλ, γξαθεηνθξαηηθά δηνιέζζεζε, θαη ηξφπνη 

αληηκεηψπηζεο ηνπο ζην ειιεληθφ πνιηηηθφ ζχζηεκα (λΫν κΪλαηδκελη, 

αλεμΪξηεηεο ξπζκηζηηθΫο αξρΫο, ειεγθηΫο δεκφζηαο δηνέθεζεο θιπ) 

 

4. Ζ Αμηνιφγεζεο Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ 

 Σξφπνη-κνξθΫο αμηνιφγεζεο 

 Δξγαιεέα Αμηνιφγεζεο: 

 Ζ αλΪιπζε θφζηνπο -νθΫινπο 

 Ζ εζηθά αλΪιπζε ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αυισλ παξακΫηξσλ 

 Ζ αμηνιφγεζε ζηελ παξαγσγά δεκνζέσλ πνιηηηθφ ζην ειιεληθφ πνιηηηθφ ζχζηεκα  

 

5. Πνιπεπίπεδε Γηαθπβέξλεζε: Ο ξφινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηε 

Γηακφξθσζε ησλ Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ ζηε χγρξνλε Διιάδα  

 ΘεσξεηηθΪ εξγαιεέα γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο παξαγσγάο δεκνζέσλ πνιηηηθψλ ηεο 

Δ.Δ. 

 Ννκηκνπνέεζε θαη Απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ πνιπ-επέπεδε δηαθπβΫξλεζε ηεο  

Δ.Δ. 

 Ζ Ϋθηαζε θαη ηα φξηα ηνπ εμεπξσπατζκνχ ησλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ ζηελ ΔιιΪδα 

 

6. Πξνυπνζέζεηο γηα επηηπρείο κεηαξξπζκίζεηο δεκνζίσλ πνιηηηθψλ ζην ειιεληθφ 

πνιηηηθφ ζχζηεκα  

 Δπηρεηξεκαηέεο πνιηηηθάο (policy entrepreneurs)  

 Ο ξφινο ηεο Ζγεζέαο 

 Σα ραξαθηεξηζηηθΪ ελφο νινθιεξσκΫλνπ ζρεδένπ κεηαξξχζκηζεο 

 

 

III. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 

ΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟ A., Η κεηαξξχζκηζε ησλ πνιηηηθψλ ηνπ θξάηνπο θαη ν ξφινο ηεο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο, ζην Μαθξπδεκάηξεο θ.α. (επηκ.) Γηνηθεηηθή Θεσξία θαη Πξάμε – 

Γηνίθεζε θαη Κνηλσλία, Αζάλα: Δθδφζεηο Ϊθθνπια (ππφ Ϋθδνζε) 2006 
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ΓΓ-Μ07: ΓΖΜΟΗΔ ΠΟΛΗΣΗΚΔ & ΡΤΘΜΗΖ: ΠΡΑΚΣΗΚΖ &  

                            ΔΦΑΡΜΟΓΔ 
 

 

 

I. ΚΟΠΟ & ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

θνπφο ηνπ καζάκαηνο εέλαη ε εθαξκνζκΫλε εμΫηαζε ζχγρξνλσλ θαη λενπαγψλ κνξθψλ 

Ϊζθεζεο δεκφζηαο πνιηηηθάο κΫζα απφ ηελ παξνπζέαζε ζπγθεθξηκΫλσλ πεξηπηψζεσλ 

ψζηε λα δηαθσηηζηνχλ νη κεραληζκνέ ζρεδηαζκνχ θαη πινπνέεζεο ησλ πνιηηηθψλ ζην λΫν 

πεξηβΪιινλ. 

 

 

II. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

Σν ζεκαηηθφ πεδέν ηνπ καζάκαηνο εζηηΪδεη ζηελ αλΪιπζε θαη εμΫηαζε ησλ ηξφπσλ κε 

ηνπο νπνένπο νη δεκφζηεο πνιηηηθΫο επηηεινχλ ξπζκηζηηθΫο ιεηηνπξγέεο ζην ζχγρξνλν 

πνιηηηθφ πεξηβΪιινλ. Ηδηαέηεξε Ϋκθαζε ζα δνζεέ ζηελ αλΪιπζε ηεο νηθνλνκηθάο 

ξχζκηζεο κΫζα απφ ηελ εμΫηαζε εθεέλσλ ησλ ΑλεμΪξηεησλ Αξρψλ πνπ ξπζκέδνπλ 

ηνκεαθΫο αγνξΫο θαη νηθνλνκηθά δξαζηεξηφηεηα. Σν κΪζεκα δνκεέηαη ζε ηξεηο δηαθξηηΫο, 

αιιΪ ζπκπιεξσκαηηθΫο κεηαμχ ηνπο ελφηεηεο νη νπνέεο ζπληζηνχλ θαη δηαδνρηθΫο θΪζεηο 

ηεο δηδαθηηθάο δηαδηθαζέαο. 

 

1. Θεσξεηηθφ πιαίζην, Έλλνηεο 

ΔηζΪγνληαη νη ζπνπδαζηΫο ζηηο βαζηθΫο Ϋλλνηεο ηεο ξπζκηζηηθάο πξνζΫγγηζεο. θνπφο 

εέλαη ε θαηαζθεπά ελφο πιαηζένπ πνπ ζα δηεπθνιχλεη ηνπο ζπνπδαζηΫο λα θαηαλνάζνπλ 

πιεξΫζηεξα ηα επέθαηξα δεηάκαηα ηνπ ξπζκηζηηθνχ κΫξνπο ησλ δεκνζέσλ πνιηηηθψλ. 

 

2. Πξαθηηθή θαη Δθαξκνγέο κέζα απφ Πεξηπηψζεηο Μειέηεο 

Οη ζπνπδαζηΫο βιΫπνπλ κΫζα απφ ζπγθεθξηκΫλα πεδέα κειΫηεο ηελ εθαξκνγά ηνπ 

ξπζκηζηηθνχ κΫξνπο ησλ δεκνζέσλ πνιηηηθψλ θαη ηνπο ηξφπνπο πνπ απηφ δηαθνξνπνηεέηαη 

ζε ζπλΪξηεζε κε ηηο ηδηνκνξθέεο ηνπ πξνο ξχζκηζε πεδένπ πνιηηηθάο. ΔλδεηθηηθΪ, σο 

πεξηπηψζεηο κειΫηεο, νη νπνέεο ζα παξνπζηαζηνχλ απφ κέα ζε θΪζε εβδνκαδηαέα 

ζπλΪληεζε απφ εηδηθνχο πξνζθεθιεκΫλνπο νκηιεηΫο, πξνηεέλνληαη νη παξαθΪησ: 

 ΠνιηηηθΫο αληαγσληζκνχ 

 Ζ ξχζκηζε ζηνλ ηνκΫα ηεο ελΫξγεηαο 

 Ζ ξχζκηζε ζηνλ ηνκΫα ησλ ηειεπηθνηλσληψλ 

 Ζ ξχζκηζε ησλ ζαιΪζζησλ κεηαθνξψλ 

 Ζ ξχζκηζε ηεο θεθαιαηαγνξΪο 

 Ρχζκηζε θαη πνιηηηθΫο πεξηβΪιινληνο 

 

3. χλζεζε θαη Αλαζχλζεζε ηνπ Αληηθεηκέλνπ 

ηελ ελφηεηα απηά νη πξνζπΪζεηεο εζηηΪδνπλ θαηαξράλ ζηε ζχλζεζε θαη θαηΪ δεχηεξνλ 

ζηελ θξηηηθά αλαζχλζεζε ηνπ ζπλνιηθνχ Ϋξγνπ. Ζ πξνζπΪζεηα απηά ζθνπφ ζα Ϋρεη 

αθελφο λα θαηαλνεζνχλ νη θαηεπζχλζεηο αλαπξνζδηνξηζκνχ ησλ δεκνζέσλ πνιηηηθψλ, 

αθεηΫξνπ λα πξνζδηνξηζηνχλ νη απαηηάζεηο θαη ηα πξναπαηηνχκελα κηαο απνηειεζκαηηθάο 

πινπνέεζάο ηεο απφ πιεπξΪο ηεο δεκφζηαο δηνέθεζεο. Ζ ελφηεηα απηά πινπνηεέηαη κε ηε 

ζπκκεηνρά φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ εηζεγεηψλ ζην πξφγξακκα, θαη ελδερνκΫλσο θαη 

Ϊιισλ εηδηθψλ. Ζ εηζξνά ηνπο ζηνλ πξνβιεκαηηζκφ ζα δηνρεηεπζεέ κΫζα απφ κέα ά δχν 
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εβδνκαδηαέεο ζπλαληάζεηο πνπ ζα πΪξνπλ ηε κνξθά ζπδεηάζεσλ ζηξνγγπιάο ηξΪπεδαο 

κεηαμχ ησλ πξνζθεθιεκΫλσλ αθελφο θαη κεηαμχ απηψλ θαη ησλ ζπνπδαζηψλ αθεηΫξνπ. 
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ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 
 

ΓΓ-Δ03: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΡΓΟΤ – ΥΡΖΖ MS PROJECT 

 

 
1. ΚΟΠΟ & ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 

 

θνπφο ηνπ εξγαζηεξένπ εέλαη ε απφθηεζε δνκεκΫλεο γλψζεο ζρεηηθΪ κε ηε δηαρεέξηζε 

Ϋξγσλ. άκεξα, παξαηεξεέηαη κηα δηαξθάο ηΪζε γηα αλαδηνξγΪλσζε, αλΪπηπμε θαη 

εθζπγρξνληζκφ ηνπ δεκφζηνπ ηνκΫα θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξΫρεη. ΚαηΪ ηε δηΪξθεηα 

ηνπ καζάκαηνο αλαιχνληαη φιεο νη θΪζεηο ελφο Ϋξγνπ, επηκΫξνπο κΫζνδνη 

πξνγξακκαηηζκνχ, ην θφζηνο θαη νη πφξνη πνπ εέλαη αλαγθαένη αιιΪ θαη νη ηξφπνη 

δηελΫξγεηαο ησλ απαηηνχκελσλ ειΫγρσλ. 

ηφρνο ηνπ εξγαζηεξένπ εέλαη θαηαλφεζε ησλ κεζνδνινγηψλ θαη ηερληθψλ δηνέθεζεο 

Ϋξγνπ θαη ε εμνηθεέσζε ησλ ζπνπδαζηψλ κε ην ζρεδηαζκφ, ηνλ Ϋιεγρν θαη ηελ 

παξαθνινχζεζε Ϋξγνπ κΫζσ ηνπ εξγαιεένπ MS- Project. 

 

Δηδηθφηεξνη ζηφρνη : 

Οη ζπνπδαζηΫο κεηΪ ην ηΫινο ησλ καζεκΪησλ ζα πξΫπεη : 

--  λα γλσξέδνπλ ηηο βαζηθΫο αξρΫο ηεο Γηνέθεζεο Έξγνπ, 

--  λα κπνξνχλ λα ζρεδηΪδνπλ θαη λα πξνγξακκαηέδνπλ ηηο επηκΫξνπο δξαζηεξηφηεηεο, 

--  λα επηκεξέδνπλ, λα αλαζΫηνπλ θαη λα νξέδνπλ ρξνληθΪ ηα επηκΫξνπο ηκάκαηα ελφο 

Ϋξγνπ 

--  λα παξαθνινπζνχλ, λα ειΫγρνπλ θαη λα δηνξζψλνπλ ηελ πνξεέα πινπνέεζεο 

--  λα εθπνλνχλ αλαθνξΫο ζρεηηθΪ κε ηελ εμΫιημε ηνπ Ϋξγνπ 

--  λα γλσξέδνπλ ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη λα ρεηξέδνληαη επαξθψο ην 

αλΪινγν εξγαιεέν Microsoft Project. 

 

 

 

ΗΗ. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 

 

 

1. Δηζαγσγή ζηε Γηαρείξηζε Έξγνπ 

 ρεηηθνέ νξηζκνέ θαη Ϋλλνηεο, ραξαθηεξηζηηθΪ Ϋξγνπ, θαηεγνξέεο απνθΪζεσλ πνπ 

αθνξνχλ ηε δηαρεέξηζε Ϋξγσλ 

 ηφρνη θαη θαλφλεο δηαρεέξηζεο Ϋξγσλ 

 Έλαξμε, επηινγά θαη πξνζδηνξηζκφο ζηνηρεέσλ Ϋξγνπ 

 ηΪδηα ηνπ θχθινπ δσάο ελφο Ϋξγνπ 

 ΟξγΪλσζε  θαη αλΪπηπμε Ϋξγνπ 

 Παξαδεέγκαηα δηαρεέξηζεο Ϋξγσλ ζηελ ειιεληθά δεκφζηα δηνέθεζε 

 

2. Πξνγξακκαηηζκφο (κε ρξήζε ηνπ MS- PROJECT) 

 ηφρνη θαη πεξηνξηζκνέ γηα ηελ αλΪπηπμε ελφο Ϋξγνπ  

 Γηαρεέξηζε γλψζεο ζηνλ ηνκΫα ηεο δηνέθεζεο Ϋξγνπ 

 Πξνζδηνξηζκφο δξαζηεξηνηάησλ 
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 Δθηέκεζε δηΪξθεηαο θαη απαηηνχκελσλ πφξσλ γηα ηελ πινπνέεζε ησλ 

δξαζηεξηνηάησλ ηνπ Ϋξγνπ 

 Γεκφζηνο ηνκΫαο θαη πξνγξακκαηηζκφο Ϋξγσλ 

 

3. Μέζνδνη ρξνληθνχ πξνγξακκαηηζκνχ έξγσλ (κε ρξήζε ηνπ MS- 

PROJECT) 

 ΑλΪπηπμε δηθηχνπ Ϋξγνπ 

 ΜΫζνδνο Κξέζηκνπ Γξφκνπ (Critical Path Method – CPM) 

 ΜΫζνδνο PERT (Project Evaluation Review Technique) 

 ΓηΪγξακκα GHANNT 

 ΜΫζνδνη πξνγξακκαηηζκνχ Ϋξγσλ πνπ αθνξνχλ ηε ζπγθεθξηκΫλε εμεηδέθεπζε ησλ 

ζπνπδαζηψλ 

 

4. Κφζηνο θαη ρξήζε Πφξσλ έξγνπ (κε ρξήζε ηνπ MS- PROJECT) 

 Άκεζν, Ϋκκεζν θαη ζπλνιηθφ θφζηνο Ϋξγνπ 

 Υξνληθά θαηαλνκά θφζηνπο Ϋξγνπ 

 πκπέεζε ρξνληθάο δηΪξθεηαο δξαζηεξηνηάησλ 

 ρΫζε θφζηνπο-ρξνληθάο δηΪξθεηαο Ϋξγνπ 

 ΔμνκΪιπλζε θαηαλνκάο πφξσλ 

 Γηαρεέξηζε πνιιαπιψλ Ϋξγσλ 

 

5. Δπηινγή θαη αμηνιφγεζε έξγνπ 

 ΑλΪιπζε θφζηνπο-νθΫινπο,  

 ΑλΪιπζε θφζηνπο-απνηειεζκαηηθφηεηαο 

 Πνιπθξηηεξηαθά αμηνιφγεζε 

 

6. Έιεγρνο Έξγνπ 

 Γηνέθεζε νιηθάο πνηφηεηαο ζηε δηαρεέξηζε Ϋξγνπ 

 ΜΫζνδνη αμηνιφγεζεο Ϋξγσλ 

 

7. Μειέηε πεξίπησζεο  

 

 

 

ΗΗΗ. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ / ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΟΗ ΣΟΠΟΗ 

 

RORY BURKE (Πξφινγνο Ϋξγηνο Λακπξφπνπινο), Γηαρείξηζε Έξγνπ (Project 

Management – Σερληθέο ρεδηαζκνχ θαη Διέγρνπ, Δθδ. ΚΡΗΣΗΚΖ, 1ε Ϋθδνζε, 2002 

DAVIS TONY, The relationship manager: the next generation of project management. 

Burlington: Gower Publishing Company, 2003  

HEERKENS, GARY R., Project management, New York : McGraw-Hill, 2002 

LEVINE, HARVEY A., Practical project management: tips, tactics, and tools, New York 

: John Wiley & Sons Inc., 2002 

LEWIS, JAMES P., Project planning, scheduling and control : a hands-on guide to 

bringing projects in on time on budget, 3rd ed. Toronto : McGraw-Hill, 2001 

Α. ΓΖΜΖΣΡΗΑΓΖ, Γηνίθεζε-Γηαρείξηζε Έξγνπ, Δθδφζεηο ΝΫσλ Σερλνινγηψλ, 1999 
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Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling, 

Harold Kerzner Publisher: Wiley John & Sons, 1999 

M. PIEKAAR, Evaluation  of the application  of the TNO method in service companies, 

TNO publication, 1990 

Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling, 

Harold  Kerzner  Publisher : Wiley John & Sons, 1999 

ΣΡΤΠΗΑ  Μ., Πξνγξακκαηηζκφο Έξγσλ, Δθδφζεηο Παπαδάζε, 1977 

Microsoft Project, Δθδφζεηο ΚιεηδΪξηζκνο, 1998 
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ΓΓ-Δ04: ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΛΖΦΖ ΑΠΟΦΑΔΧΝ 
 

 
 

I. ΚΟΠΟ & ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 

 

ην εξγαζηάξην γέλεηαη κηα εηζαγσγά ζηηο ηαηηζηηθΫο Λάςεο Απφθαζεο. πγθεθξηκΫλα, 

πεξηγξΪθεηαη ε κεζνδνινγέα ιάςεο απνθΪζεσλ δέλνληαο Ϋκθαζε ζηε δηαδηθαζέα 

ζπιινγάο, ειΫγρνπ θαη κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ δεδνκΫλσλ αθελφο θαη αθεηΫξνπ ζηελ 

εξκελεέα ησλ ηαηηζηηθψλ απνηειεζκΪησλ πνπ πξνθχπηνπλ κε ηε ρξάζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ 

παθΫηνπ SPSS. 

 

 

II. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 

 

1. Δηζαγσγή ζηε ηαηηζηηθή Λήςε Απνθάζεσλ 

 Δηζαγσγά ζηε Λάςε ΑπνθΪζεσλ 

 Δθαξκνγά Μεζνδνινγηψλ ηαηηζηηθάο πκπεξαζκαηνινγέαο θαη Λάςεο 

ΑπνθΪζεσλ ζηε Γεκφζηα Γηνέθεζε. 

 

2. Δηζαγσγή ζην ηαηηζηηθφ παθέην SPSS 

 

3. & 4.  ηαηηζηηθή Παξνπζίαζε Γεδνκέλσλ 

 Παξνπζέαζε δεδνκΫλσλ θαη ηαηηζηηθνέ Ϋιεγρνη ΓεδνκΫλσλ: Πέλαθεο 

πρλφηεηαο, ΓηαγξΪκκαηα ΔιΫγρνπ θ.ι.π. 

 ηαηηζηηθΪ ΜΫηξα 

 ΓηαγξΪκκαηα 

 Πέλαθεο Παξνπζέαζεο 

 ΑλαθνξΫο 

 

5.  & 6.  ηαηηζηηθή πκπεξαζκαηνινγία κε ρξήζε ηνπ SPSS * 

 Έιεγρνη θαλνληθφηεηαο 

 Δθηέκεζε κΫζνπ 

 Δθηέκεζε δηαζηάκαηνο εκπηζηνζχλεο γηα ην κΫζν 

 Έιεγρνο κΫζεο ηηκάο 

 Έιεγρνη αλεμαξηεζέαο δχν κεηαβιεηψλ 

 Έιεγρνο ζπκθσλέαο ά αζπκθσλέαο δχν κεηαβιεηψλ 

 Έιεγρνη δχν κΫζσλ ηηκψλ: ΠαξακεηξηθΫο θαη κε παξακεηξηθΫο δηαδηθαζέεο 

 One Way Analysis of Variance ΑλΪιπζε ΓηαζπνξΪο 

 Πέλαθαο πζρΫηηζεο δχν κεηαβιεηψλ. πληειεζηΫο ζπζρΫηηζεο. Γξακκηθά 

παιηλδξφκεζε. 

 

7.  Μειέηε Πεξίπησζεο 
 

 

 

Ζ΄ ΔΝΟΣΖΣΑ 

 

 

* Θα γίλεη ζπλνπηηθή παξνπζίαζε 
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III. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ / ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΟΗ ΣΟΠΟΗ 

 

ΚΟΛΤΒΑ ΜΑΥΑΗΡΑ, Δηζαγσγή ζηε ηαηηζηηθή ζεσξία θαη Αζθήζεηο,  Δθδφζεηο Εάηε, 

1999 

DOUGLAS C. MONTGOMERY, Design and Analysis of Experiments, Δθδφζεηο John 

Willey & Sons, 1995 

Statistics for Research Dowdy, Shirley, 1993 

ΥΑΣΕΖΠΑΝΣΔΛΖ, Αλάιπζε Γεδνκέλσλ κε ηε Βνήζεηα ηαηηζηηθψλ παθέησλ, 

Δθδφζεηο Εάηε, 1998 

Simple Guide to SPSS Win 8.0 & 9.0, Kirkpatrick, 2000 

Doing Data Analysis with SPSS 10.0, Carver, 2000 

Δπίζεκα εγρεηξίδηα ηεο SPSS, 2000 

Η. ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ, Α. ΚΑΣΑΝΗΑ, Υ. ΠΗΔΡΡΑΚΟΤ, ηαηηζηηθή Δπεμεξγαζία 

Γεδνκέλσλ ζηελ Τγεία, Δθδφζεηο Παπαδάζε, 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

* εκείσζε: Σν εξγαζηήξην δηεμάγεηαη ζε ηξία ηκήκαηα ζπνπδαζηψλ 

http://www.papasotiriou.gr/pbs/item.htm?itemid=5818&nlci=B6246471DF7E7CCD62B8B0D14F914178001F4AC2
http://www.papasotiriou.gr/pbs/item.htm?itemid=6640&nlci=75E1097665B23FAB3186A8CAC0EE55E1001F4AE8
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ΞΔΝΔ ΓΛΧΔ 
 

 

 

I. ΚΟΠΟ & ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

Οη ζπνπδαζηΫο ηνπ ηκάκαηνο Γεληθάο Γηνέθεζεο παξαθνινπζνχλ εμεηδηθεπκΫλν 

πξφγξακκα μΫλσλ γισζζψλ γηα εηδηθνχο ζθνπνχο, πξνζαξκνζκΫλν ζηηο εηδηθφηεξεο 

απαηηάζεηο ηνπ κειινληηθνχ ηνπο επαγγΫικαηνο. Σν πξφγξακκα πεξηιακβΪλεη ά αγγιηθά 

ά γαιιηθά ά γεξκαληθά ά ηηαιηθά ά ηζπαληθά. Σν πξφγξακκα μΫλσλ γισζζψλ 

αληηζηνηρεέ ζε 56 ψξεο αλΪ γιψζζα ζηνλ Α΄ θχθιν θαη 66 ψξεο αλΪ γιψζζα ζηνλ Β΄ 

θχθιν. 

 

 

 

I. ΚΟΠΟ   

 

Ζ Δηδηθά ΦΪζε πνπδψλ πεξηιακβΪλεη ηφζν ζεσξεηηθά φζν θαη εθαξκνζκΫλε 

εθπαέδεπζε, ε νπνέα Ϋρεη ζηφρν ηελ θαιιηΫξγεηα θαη ελέζρπζε ησλ γισζζηθψλ γλψζεσλ 

θαη δεμηνηάησλ ησλ κειινληηθψλ ζηειερψλ ηεο Γεληθάο Γηνέθεζεο, ψζηε λα 

αληεπεμΫξρνληαη κε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη δπλακηζκφ ζηα θαζεκεξηλΪ ηνπο 

θαζάθνληα. θνπφο ηνπ καζάκαηνο εέλαη ε θΪιπςε εηδηθψλ γισζζηθψλ δεμηνηάησλ 

επαγγεικαηηθνχ ηχπνπ ζε ζΫκαηα πνπ Ϊπηνληαη ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκΫλσλ ηνπ 

Σκάκαηνο. 

Γέλεηαη ηδηαέηεξε Ϋκθαζε ζηελ ελέζρπζε ηνπ πλεχκαηνο ηεο Ϊκηιιαο θαη ηεο ζπλεξγαζέαο 

θαζψο θαη ηεο δηαρεέξηζεο θαη εμππεξΫηεζεο ησλ πνιηηψλ ιφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ 

απαηηάζεσλ πνπ θαινχληαη λα δηαρεηξηζηνχλ. ΚΪηη ηΫηνην γέλεηαη κΫζσ νκαδηθψλ 

δξαζηεξηνηάησλ, φπσο εέλαη νη ηερληθΫο δηαπξαγκαηεχζεσλ, ε επέιπζε ζπγθξνχζεσλ θαη 

ζΫκαηα πνπ Ϊπηνληαη ηνπ επαγγεικαηηθνχ πεδένπ ησλ ζηειερψλ ηεο Γεληθάο Γηνέθεζεο. 

Οη επηθνηλσληαθΫο αιιΪ θαη θνηλσληθΫο δεμηφηεηεο εέλαη βαζηθΪ ζηνηρεέα γηα ηνλ ξφιν 

πνπ θαινχληαη λα παέμνπλ ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηνπο ρψξν, θΪηη γηα ην νπνέν δέλεηαη 

ηδηαέηεξε ζεκαζέα θαζψο εέλαη απαξαέηεηε ε ζπλεξγαζέα κε ηνπο πνιέηεο. Οη 

ηειεθσληθΫο ζπλδηαιΫμεηο θαη ε παξαθνινχζεζε ζπλεδξέσλ θαη πξνγξακκΪησλ κε 

νκνιφγνπο ηνπο ζην εμσηεξηθφ εέλαη κεξηθΪ απφ ηα δηαθνξεηηθΪ γισζζηθΪ πιαέζηα, ζηα 

νπνέα πξΫπεη λα θηλεέηαη ην ζηΫιερνο ηεο Γεληθάο Γηνέθεζεο θαη ηα νπνέα απαηηνχλ 

γισζζηθά εγξάγνξζε, επΪξθεηα θαη επειημέα.   

 

II. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

Ζ πινπνέεζε δεκνζέσλ πνιηηηθψλ, ε δηαρεέξηζε αλζξψπηλσλ θαη νηθνλνκηθψλ πφξσλ 

αιιΪ θαη ε δηαρεέξηζε εζληθψλ θαη θνηλνηηθψλ πξνγξακκΪησλ, θαζψο θαη νη δεκφζηεο 

ζρΫζεηο εέλαη θΪπνηνη απφ ηνπο Ϊμνλεο ηα ζΫκαηα ησλ νπνέσλ ρξεζηκνπνηνχλ νη 

δηδΪζθνληεο ζηελ μΫλε γιψζζα θαη ζηνρεχνπλ ζε Ϋλα δηηηφ ξφιν: 

 

 

1. ζηελ θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ γξαπηήο επηθνηλσλίαο: 

 κε κεηαθξαζηηθά Ϊζθεζε (επζεέα θαη αληέζηξνθε) θεηκΫλσλ απφ πξσηφηππεο 

πεγΫο 
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 κε ηελ αλΪπηπμε γισζζηθψλ δεμηνηάησλ πξνθνξηθάο θαη γξαπηάο επηθνηλσλέαο 

επαγγεικαηηθνχ ηχπνπ, φπσο ζχληαμε αέηεζεο, αλαθνέλσζεο, πεξέιεςεο, 

αλαθνξΪο, πξαθηηθψλ, ελεκεξσηηθψλ δειηέσλ 

 κε ηελ εμνηθεέσζε ησλ ζπνπδαζηψλ/ηξηψλ κε βαζηθΫο Ϋλλνηεο θαη φξνπο ηνπ 

ρψξνπ ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο θαη ησλ επξσπατθψλ ζεζκψλ, ησλ δεκνζέσλ 

ζρΫζεσλ, ηνπ δηθαένπ θαη ηνπο ζχγρξνλνπο ηξφπνπο δηνέθεζεο. 

 

2. ζηελ θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο: 

 κε δηαδξαζηηθΫο αζθάζεηο κΫζα ζε κηθξΫο ά κεγαιχηεξεο νκΪδεο κε ζηφρν ηελ 

αλΪπηπμε ηεο Ϋθθξαζεο 

 κε πξνζνκνέσζε ζπλεληεχμεσλ κε ζηφρν ηε κνξθνπνέεζε θνηλσληθψλ δεμηνηάησλ 

 κε αζθάζεηο πξνζνκνέσζεο ζηηο ηερληθΫο δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ζηφρν ηελ 

αλΪπηπμε επηθνηλσληαθψλ δεμηνηάησλ 

 κε παξνπζηΪζεηο εηδηθψλ ζεκΪησλ κε ζηφρν ηε δηαρεέξηζε ηεο πιεξνθνξέαο 

 κε πξνζνκνέσζε παξνπζέαζεο ηνπ θαζεκεξηλνχ πξνγξΪκκαηνο εξγαζέαο ηνπ 

ζηειΫρνπο ηεο Γεληθάο Γηνέθεζεο. 

 

Αλαιπηηθφηεξα, ηα ζεκαηηθΪ πεδέα απφ ηα νπνέα θαιιηεξγεέηαη ηφζν ν γξαπηφο φζν θαη ν 

πξνθνξηθφο ιφγνο αληινχληαη απφ ηελ παξαθΪησ ζεκαηνινγέα: 

 

1. Γηνηθεηηθνέ Θεζκνέ θαη Οξνινγέα 

2. Δπξσπατθά Γεκφζηα Γηνέθεζε 

3. Οηθνλνκηθφ χζηεκα ηεο Γηνέθεζεο 

4. ΚξΪηνο θαη νη Τπεξεζέεο ηνπ 

5. Γηαρεέξηζε Έξγσλ 

6. Οη Γεκφζηεο ρΫζεηο σο ΜΫζν Δπηθνηλσλέαο 

7. ΚνηλνηηθΪ πξνγξΪκκαηα θαη ΚνηλνηηθΫο Οδεγέεο 

8. ΣερληθΫο Γηαπξαγκαηεχζεσλ θαη Δπέιπζε πγθξνχζεσλ 

9. ΘΫκαηα νξνινγέαο ηα νπνέα αθνξνχλ ηελ Αγξνηηθά, Δκπνξηθά, Γηαξζξσηηθά θαη 

Πεξηβαιινληηθά πνιηηηθά ηεο ΔιιΪδαο ζε ζρΫζε κε ηελ Δπξσπατθά Έλσζε θαη ηε 

Γηεζλά Κνηλφηεηα. 

10. Γηαδηθαζέεο θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ 

11. Ζιεθηξνληθά δηαθπβΫξλεζε 

12. Αλαζρεδηαζκφο επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ (BPR) 

13. ΟινθιεξσκΫλα ζπζηάκαηα δηνέθεζεο 

14. Γεκφζηεο πνιηηηθΫο  

 

 

III. ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ 

 

Αμηνπνηεέηαη ε μελφγισζζε βηβιηνγξαθέα πνπ ρξεζηκνπνηεέηαη γηα ην ζχλνιν ησλ 

καζεκΪησλ ηνπ Σκάκαηνο. Ζ βαζηθά νξνινγέα γηα θΪζε ζεκαηηθφ πεδέν απνδειηηψλεηαη 

απφ ηνλ Σχπν, ηνπο δηεζλεέο δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο θαη ηηο ΔπξσπατθΫο θαη Γηεζλεέο 

Δπέζεκεο Δθδφζεηο θαη ρξεζηκνπνηεέηαη σο απζεληηθφ πιηθφ πξνο επεμεξγαζέα. 

Σαπηφρξνλα, ρξεζηκνπνηνχληαη ηα ειεθηξνληθΪ αξρεέα Τπνπξγεέσλ ηα νπνέα Ϋρνπλ 

Ϊκεζε ζρΫζε κε ηα ζηειΫρε ηεο Γεληθάο Γηνέθεζεο θαζψο θαη ηα ειεθηξνληθΪ αξρεέα ηεο 

Δπξσπατθάο Έλσζεο, ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο θαη ηνπ ΟΟΑ. 
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                    Β΄ ΚΤΚΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ  
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Β΄ ΚΤΚΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ 
 

 

 

Ο β΄θχθινο ηεο Δηδηθάο ΦΪζεο πνπδψλ (δηΪξθεηαο 3 κελψλ) πξαγκαηνπνηεέηαη κεηΪ ην 

πΫξαο ηεο Πξαθηηθάο Δθπαέδεπζεο ησλ ζπνπδαζηψλ/ ζπνπδαζηξηψλ. 

 

 

I. ΚΟΠΟ ΚΑΗ ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΔΜΗΝΑΡΗΑΚΟΤ ΑΞΟΝΑ 

ηφρνο ηνπ β΄θχθινπ ηεο εηδηθήο θάζεο είλαη ε πεξαηηέξσ εκβάζπλζε επηκέξνπο 

ζεκαηηθψλ αληηθεηκέλσλ ηνπ θχθινπ καζεκάησλ, κέζα απφ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή 

ησλ ζπνπδαζηψλ, κε ηελ εθπφλεζε εξγαζηψλ. 

 

Γηαξζξψλεηαη ζηε βΪζε ησλ ηξηψλ ζεκαηηθψλ αμφλσλ, ζηε βΪζε ησλ νπνέσλ 

δηαξζξψζεθε θαη ην Πξφγξακκα ησλ καζεκΪησλ εμεηδέθεπζεο: 

 
 01: ΤΓΥΡΟΝΔ ΜΔΘΟΓΟΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΖΜΟΗΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

 02: ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ & ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΓΖΜΟΗΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ 

 03: ΓΖΜΟΗΔ ΠΟΛΗΣΗΚΔ Δ ΔΘΝΗΚΟ & ΔΝΧΗΑΚΟ ΔΠΗΠΔΓΟ 

 

ην πιαέζην ηνπ β΄θχθινπ ηεο εηδηθάο θΪζεο εθπνλνχληαη ζπιινγηθΫο εξγαζέεο απφ ηνπο 

ζπνπδαζηΫο θΪζε ηκάκαηνο, πΪλσ ζε επηιεγκΫλα ζΫκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο επηκΫξνπο 

ζεκαηηθΫο ελφηεηεο ηνπ πξνγξΪκκαηνο ζπνπδψλ, ζχκθσλα κε ηηο επξχηεξεο αλάγθεο 

θαη ηα δεηήκαηα πνπ θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ, σο κειινληηθά ζηειέρε ηεο 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. 

 

II. ΔΚΠΟΝΖΖ ΤΛΛΟΓΗΚΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ 

 

Οη εξγαζέεο πνπ εθπνλνχλ νη ζπνπδαζηΫο θαη ζπνπδΪζηξηεο Ϋρνπλ ηα εμάο 

ραξαθηεξηζηηθΪ:  

 ΑλαθΫξνληαη ζε ζΫκαηα πνπ ζπλδΫνληαη κε πεδέα δξΪζεο θαη αληηθεέκελα ηεο 

Γεκφζηαο Γηνέθεζεο θαη απαηηνχλ ηφζν επηζηεκνληθά επεμεξγαζέα φζν θαη 

ηεθκεξέσζε. 

 ΔληΪζζνληαη ζε Ϋλα νινθιεξσκΫλν θαη απηφλνκν πιαέζην ζπγθξφηεζεο θαη 

παξνπζέαζεο, ζηελ θαηεχζπλζε κέαο κειΫηεο ά εθαξκνζκΫλεο Ϋξεπλαο. 

 Δθπνλνχληαη απφ νκΪδεο 3-6 ζπνπδαζηψλ/ ζηξηψλ ε θΪζε κέα, θΪησ απφ ηελ 

επέβιεςε θαη επζχλε ελφο ά δχν δηδαζθφλησλ. 

 Αμηνπνηνχλ εθαξκνγΫο πιεξνθνξηθάο. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ, παξΫρεηαη ε δπλαηφηεηα εληζρπηηθάο δηδαζθαιέαο απφ ηνπο 

δηδΪζθνληεο κε αθνξκά ηα ζεκαηηθΪ απηΪ αληηθεέκελα, εληζρχεηαη ην πλεχκα 

ζπλεξγαζέαο κεηαμχ ησλ ζπνπδαζηψλ, φπσο επέζεο νη επηθνηλσληαθΫο θαη ηερληθΫο 

δεμηφηεηεο, κΫζα απφ ηελ «απφ θνηλνχ» αλΪιεςε γξαπηψλ εξγαζηψλ κε ηε ρξάζε εηδηθνχ 

ινγηζκηθνχ θαη πνιπκΫζσλ. 

 

 

 

Με ην πΫξαο ηνπ α΄ θχθινπ εηδηθάο θΪζεο  αλαηέζεηαη ζηνπο ζπνπδαζηΫο/ζηξηεο ε 

εθπφλεζε ησλ αηνκηθψλ ά ζπιινγηθψλ εξγαζηψλ (κέρξη 5.000 ιέμεηο ν θάζε 

ζπνπδαζηεο/ζηξηα), ηηο νπνέεο ππνζηεξέδνπλ θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηνπ θχθινπ ζεκηλαξέσλ 

εμεηδέθεπζεο. Οη εξγαζέεο απηΫο εληΪζζνληαη ζην πιαέζην επξχηεξεο κειΫηεο εθαξκνγάο 
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δεηεκΪησλ ηα νπνέα απνηεινχλ αληηθεέκελν πνιηηηθάο ζηα πεδέα εμεηδέθεπζεο ηνπ 

ηκάκαηνο. 

Ζ δηαδηθαζέα εθπφλεζεο ζπιινγηθψλ εξγαζηψλ πεξηιακβΪλεη ηα εμάο ζηΪδηα: 

 

 Πξνζδηνξηζκφο επξχηεξσλ ζεκΪησλ –θεληξηθψλ ηέηισλ εξγαζηψλ- ζηελ 

θαηεχζπλζε κηαο νινθιεξσκΫλεο κειΫηεο ά εθαξκνζκΫλεο Ϋξεπλαο, πνπ αθνξΪ 

ηνπο Ϊμνλεο ηνπ πξνγξΪκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ ηκάκαηνο, κε επζχλε ηνπ ππεπζχλνπ 

ζπνπδψλ θαη Ϋξεπλαο, ζε ζπλεξγαζέα κε ηνπο δηδΪζθνληεο. 

 ρεδηαζκφο ησλ επηκΫξνπο ζεκΪησλ πνπ ζπγθξνηνχλ ηελ ηειηθά κειΫηε θαη 

θαηακεξηζκφο ηνπο ζε ηέηινπο ζπιινγηθψλ εξγαζηψλ, απφ ηνπο δηδΪζθνληεο. 

 ΑλΪζεζε απφ ηνλ ππεχζπλν ζπνπδψλ θαη Ϋξεπλαο ηνπ ηκάκαηνο ζε ζπλεξγαζέα κε 

ηνπο δηδΪζθνληεο, επέ κΫξνπο ζεκΪησλ θαη ηέηισλ εξγαζηψλ ζε νκΪδεο 

ζπνπδαζηψλ ησλ 3-6 αηφκσλ ε θΪζε κέα. 

 Δθπφλεζε ησλ ζπιινγηθψλ εξγαζηψλ θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο πξνεηνηκαζέαο 

ησλ εξγαζηψλ απφ ηνπο δηδΪζθνληεο, ζηε βΪζε ζπγθεθξηκΫλνπ πξνγξΪκκαηνο θαη 

ρξνλνδηαγξΪκκαηνο πινπνέεζεο ησλ εξγαζηψλ. 

 Ζ εξγαζέα ηεο νκΪδαο ησλ 3-6 ζπνπδαζηψλ Ϋρεη εληαέα κνξθά θαη κε ηελ 

εηζαγσγά θαη ηα ζπκπεξΪζκαηΪ ηεο ελνπνηνχληαη νη επέ κΫξνπο πξνζεγγέζεηο ησλ 

δηαθνξεηηθψλ ζπνπδαζηψλ. 

 Παξνπζέαζε ησλ εξγαζηψλ θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηνπ θχθινπ ζεκηλαξέσλ, ζηε βΪζε 

πξνγξΪκκαηνο παξνπζηΪζεσλ, παξνπζέα ηνπ δηδΪζθνληνο θαη ησλ ζπνπδαζηψλ. 

  

 

ΣΫινο, θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηνπ θχθινπ απηνχ πξαγκαηνπνηνχληαη επέζεο ηα εμάο 

εξγαζηάξηα: 

 

ΓΓ-Δ05: πζηάκαηα Γηνέθεζεο & Γηαρεέξηζεο πγρξεκαηνδνηνχκελσλ Έξγσλ ΔΠΑ 

ΓΓ-Δ06: Πξνζνκνέσζε ηνπ ξφινπ ησλ Δζληθψλ Γηνηθάζεσλ ζην πιαέζην Κνηλνηηθψλ 

Γηαβνπιεχζεσλ, Γηαπαξαγκαηεχζεσλ θαη Δπηηξνπνινγέαο. 

ΓΓ-Δ07: Οη κε θπβεξλεηηθΫο νξγαλψζεηο θαη νη εηαηξηθΫο ζρΫζεηο ηνπο κε ην θξΪηνο 

ΓΓ-Δ08: ΣερληθΫο Γηαπξαγκαηεχζεσλ θαη Δπέιπζε πγθξνχζεσλ 

ΓΓ-Δ09: Γηαρεέξηζε Πξνυπνινγηζκνχ Ϋξγσλ ΔΠΑ. 

ΓΓ-Δ10: Αμηνιφγεζε – Πηζηνπνέεζε Γεκφζησλ Γηαδηθηπαθψλ Σφπσλ 
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ΓΓ-01: ΤΓΥΡΟΝΔ ΜΔΘΟΓΟΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΖΜΟΗΧΝ  

                    ΤΠΖΡΔΗΧΝ 
 

 

 

I. ΚΟΠΟ & ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΔΜΗΝΑΡΗΟΤ 

 

θνπφο απηνχ ηνπ ζεκηλαξηαθνχ ζεκαηηθνχ Ϊμνλα εέλαη ε πεξαηηΫξσ εκβΪζπλζε θαη 

εμεηδέθεπζε ζε επηκΫξνπο ζεκαηηθΪ αληηθεέκελα θαη ζε ζπγθεθξηκΫλα ζχγρξνλα δεηάκαηα 

πνηνηηθνχ αλαζρεδηαζκνχ θαη εμνξζνινγηζκνχ ηεο δξΪζεο ησλ δεκνζέσλ ππεξεζηψλ, 

θαζψο θαη ζε λΫεο δηνηθεηηθΫο δνκΫο δηαθφξσλ ηνκΫσλ ηεο δεκφζηαο πνιηηηθάο. 

 

 

II. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΜΗΝΑΡΗΟΤ 

 

ην πιαέζην ηνπ ζεκηλαξηαθνχ ζεκαηηθνχ Ϊμνλα εθπνλνχληαη κηθξΫο εξγαζέεο πΪλσ ζε 

επηιεγκΫλα ζΫκαηα, ζχκθσλα κε ην κεζνδνινγηθφ πιαέζην πνπ δέδεηαη απφ ηνπο 

δηδΪζθνληεο. 

Σα ζΫκαηα αθνξνχλ επξχηεξεο αλΪγθεο θαη δεηάκαηα πνπ θαινχληαη λα αληηκεησπέζνπλ 

νη ζπνπδαζηΫο σο κειινληηθΪ ζηειΫρε ηεο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο.  

Σα ζΫκαηα ησλ εξγαζηψλ ζρεηέδνληαη κε ζπγθεθξηκΫλνπο θνξεέο ηνπ δεκνζένπ, φπνπ 

εμεηΪδεηαη ν ξφινο θαη ην Ϋξγν ηνπο θαη κε επηιεγκΫλεο ππεξεζέεο, φπνπ κειεηψληαη 

ζΫκαηα φπσο: 

- ε δηνηθεηηθά παξαγσγά θαη ππνζηάξημε θαζψο θαη ε δηαρεέξηζε ηεο νξγαλσζηαθάο 

γλψζεο 

- ε πνηφηεηα ησλ θαλνληζηηθψλ ξπζκέζεσλ 

- ε απινχζηεπζε ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ 

- ε θαηαλνκά πξνζσπηθνχ ζε δηνηθεηηθΫο ππνκνλΪδεο 

- ε κεηξεζηκφηεηα ηεο δηνηθεηηθάο δξΪζεο. ΠξνυπνζΫζεηο εηζαγσγάο ζπζηάκαηνο 

δεηθηψλ ζε ζπγθεθξηκΫλεο ππεξεζέεο 

- ν νξγαλσηηθφο ζρεδηαζκφο (κεζνδνινγηθά ζπλΫπεηα θαη επΪξθεηα πθηζηακΫλσλ 

δνκψλ) 
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ΓΓ-02: ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ & ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ  

               ΓΖΜΟΗΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ 
 

 

 

I. ΚΟΠΟ & ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΔΜΗΝΑΡΗΟΤ 

 

θνπφο απηνχ ηνπ ζεκηλαξηαθνχ ζεκαηηθνχ Ϊμνλα εέλαη ε πεξαηηΫξσ εκβΪζπλζε θαη 

εμεηδέθεπζε ζε επηκΫξνπο ζεκαηηθΪ αληηθεέκελα θαη ζε ζπγθεθξηκΫλα ζχγρξνλα δεηάκαηα 

πνπ αθνξνχλ ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ δεκνζέσλ πνιηηηθψλ θαη ηε δηαρεέξηζε ησλ 

δεκνζέσλ πφξσλ κε ζηφρν ηελ αλΪπηπμε ησλ ηθαλνηάησλ θαη ησλ δεμηνηάησλ ησλ 

ζπνπδαζηψλ ζηελ επέιπζε πξνβιεκΪησλ εθαξκνγάο δεκνζέσλ πνιηηηθψλ.  

 

 

II. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΜΗΝΑΡΗΟΤ 

 

ην πιαέζην ηνπ ζεκηλαξηαθνχ ζεκαηηθνχ Ϊμνλα εθπνλνχληαη κηθξΫο εξγαζέεο πΪλσ ζε 

επηιεγκΫλα ζΫκαηα, ζχκθσλα κε ην κεζνδνινγηθφ πιαέζην πνπ δέδεηαη απφ ηνπο 

δηδΪζθνληεο. 

Σα ζΫκαηα αθνξνχλ επξχηεξεο αλΪγθεο θαη δεηάκαηα πνπ θαινχληαη λα αληηκεησπέζνπλ 

νη ζπνπδαζηΫο σο κειινληηθΪ ζηειΫρε ηεο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο.  

Σα ζΫκαηα ησλ εξγαζηψλ ζρεηέδνληαη κε: 

- ην πιαέζην ρξεκαηνδφηεζεο ηξερνπζψλ δεκνζέσλ πνιηηηθψλ ζε πεδέα αηρκάο 

- ζπγθεθξηκΫλνπο κεραληζκνχο δηαρεέξηζεο, παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο Ϋξγσλ 

ηνπ πξνγξΪκκαηνο Γεκνζέσλ Δπελδχζεσλ 

- ηελ δηαρξνληθά εμΫιημε ησλ εζφδσλ ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαηΪ βαζηθΫο 

θαηεγνξέεο 

- ηελ αλΪιπζε θαη πξαγκαηνπνέεζε ησλ δαπαλψλ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαηΪ 

γεληθΫο θαηεγνξέεο ά θαηΪ Τπνπξγεέν 

- ηνλ Ϋιεγρν ησλ δαπαλψλ ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

- ηηο δεκνζηνλνκηθΫο εμειέμεηο (βαζηθΪ κεγΫζε-ζηφρνη δεκνζηνλνκηθάο πνιηηηθάο) 

- ηηο θξαηηθΫο πξνκάζεηεο σο κΫζν Ϊζθεζεο αλαπηπμηαθάο πνιηηηθάο θαη σο δάηεκα ηεο 

Γεκφζηαο Γηνέθεζεο 
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ΓΓ-03: ΓΖΜΟΗΔ ΠΟΛΗΣΗΚΔ Δ ΔΘΝΗΚΟ & ΔΝΧΗΑΚΟ  

                  ΔΠΗΠΔΓΟ 
 

 

 

I. ΚΟΠΟ & ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΔΜΗΝΑΡΗΟΤ 

 

θνπφο απηνχ ηνπ ζεκηλαξηαθνχ ζεκαηηθνχ Ϊμνλα εέλαη ε πεξαηηΫξσ εκβΪζπλζε θαη 

εμεηδέθεπζε ζχγρξνλσλ δεηεκΪησλ πνπ αθνξνχλ ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ πινπνέεζε 

δεκνζέσλ πνιηηηθψλ ζε επηιεγκΫλα πεδέα πνιηηηθάο, θαζψο θαη ζηνπο κεραληζκνχο 

παξαγσγάο ηνπο, ζην λΫν ζχλζεην θαη πνιπεπέπεδν πεξηβΪιινλ ηνπ «επξσπατθνχ 

δεκφζηνπ ρψξνπ». 

 

 

II. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΜΗΝΑΡΗΟΤ 

 

ην πιαέζην ηνπ ζεκηλαξηαθνχ ζεκαηηθνχ Ϊμνλα εθπνλνχληαη κηθξΫο εξγαζέεο πΪλσ ζε 

επηιεγκΫλα ζΫκαηα, ζχκθσλα κε ην κεζνδνινγηθφ πιαέζην πνπ δέδεηαη απφ ηνπο 

δηδΪζθνληεο. 

Σα ζΫκαηα αθνξνχλ επξχηεξεο αλΪγθεο θαη δεηάκαηα πνπ θαινχληαη λα αληηκεησπέζνπλ 

νη ζπνπδαζηΫο σο κειινληηθΪ ζηειΫρε ηεο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο.  

Σα ζΫκαηα ησλ εξγαζηψλ ζρεηέδνληαη κε: 

- επηιεγκΫλα πεδέα πνιηηηθψλ, φπνπ εξεπλΪηαη ην πιαέζην Ϊζθεζάο ηνπο ζε ζΫκαηα 

αηρκάο. ΔλδεηθηηθΪ αλαθΫξνληαη: Ρχζκηζε θαη αγνξΫο ζηνλ ηνκΫα ηεο ελΫξγεηαο: ε 

πεξέπησζε ηεο Ρ.Α.Δ., πνιηηηθά αληαγσληζκνχ θαη εληαέα αγνξΪ, ΔιιΪδα θαη 

δηεπξσπατθΪ δέθηπα, λΫεο κνξθΫο ζπλεξγαζέαο ηδησηηθνχ- δεκνζένπ- ζπκβΪζεηο 

παξαρψξεζεο, κεηαλΪζηεπζε, αγνξΪ εξγαζέαο- πνιηηηθά απαζρφιεζεο θαη θνηλσληθά 

πξνζηαζέα, Κ.Α.Π: ΜΫιινλ θαη πξννπηηθΫο. 

- ζπγθεθξηκΫλεο δξΪζεηο ηνπ Ϋξγνπ ησλ δεκνζέσλ ππεξεζηψλ 

- ηνπο Ϊμνλεο πξνβιεκαηηζκνχ ζηνπο νπνένπο αλαθΫξζεθαλ νη δηδΪζθνληεο θαηΪ ηνλ 

θχθιν ησλ καζεκΪησλ, παξνπζηΪδνληαο επέ κΫξνπο δεκφζηεο πνιηηηθΫο. 
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ΜΑΘΖΜΑΣΑ/ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ 
 

ΓΓ-Μ08:  ΤΣΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ  

ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΧΝ ΔΡΓΧΝ  ΔΠΑ 

 

 

Η. ΚΟΠΟ ΚΑΗ ΣΟΥΟ 

 

θνπφο ηνπ καζάκαηνο εέλαη λα εμνηθεησζνχλ νη ζπνπδαζηΫο κε ηηο δηαδηθαζέεο 

δηαρεέξηζεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ Ϋξγσλ ζην πιαέζην ηεο Γ΄ Πξνγξακκαηηθάο 

Πεξηφδνπ, ψζηε λα απνθηάζνπλ δεμηφηεηεο ζρεδηαζκνχ, αμηνιφγεζεο, ειΫγρνπ, 

παξαθνινχζεζεο πνπ απνξξΫνπλ απφ ην θαλνληζηηθφ πιαέζην, θνηλνηηθφ θαη εζληθφ θαη  

δηΫπνπλ ηε ιεηηνπξγέα ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζένπ ΑλαθνξΪο ( ΔΠΑ).  

 

 

ΗΗ. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ  ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ  

 

1. χζηεκα δηνίθεζεο ΔΠΑ 

 

 Δζληθά Αξρά πληνληζκνχ 

 Θεζκηθά πγθξφηεζε πζηάκαηνο Γηαρεέξηζεο θαη ΔιΫγρνπ 

ΠξνγξακκΪησλ 

- ΚΤΑ Δηδηθψλ Τπεξεζηψλ Γηαρεέξηζεο Σνκεαθψλ ΠξνγξακκΪησλ 

– ΚΤΑ ΔλδηΪκεζσλ Γηαρεηξηζηηθψλ Αξρψλ Πεξηθεξεηαθψλ 

ΠξνγξακκΪησλ – Βαζηθνέ θαλφλεο δηαρεέξηζεο: Τπνπξγηθά 

Απφθαζε πζηάκαηνο Γηαρεέξηζεο 

- Πηζηνπνέεζε Γαπαλψλ: Αξρά Πιεξσκάο – Γηαδηθαζέεο 

Πηζηνπνέεζεο Γαπαλψλ 

- Έιεγρνο: Δπηηξνπά Γεκνζηνλνκηθνχ ΔιΫγρνπ (ΔΓΔΛ) θαη πξφηππα 

ειΫγρνπ 

 Παξαθνινχζεζε θαη Αμηνιφγεζε 

- ΔπηηξνπΫο Παξαθνινχζεζεο Δπηρεηξεζηαθψλ ΠξνγξακκΪησλ 

- Δηάζηεο ΔθζΫζεηο Τινπνέεζεο 

- Αμηνιφγεζε Δ.Π. ζε ζηξαηεγηθφ θαη επηρεηξεζηαθφ επέπεδν ζην 

πιαέζην ησλ ζηφρσλ «χγθιηζεο» θαη «Πεξηθεξεηαθάο 

Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Απαζρφιεζεο» 

 Πιεξνθφξεζε θαη Γεκνζηφηεηα 

 

2. χζηεκα δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ έξγσλ ΔΠΑ 

 

 χζηεκα Γηαρεέξηζεο θαη ΔιΫγρνπ πγρξεκαηνδνηνχκελσλ ΠξΪμεσλ: 

- Γηαδηθαζέεο Αμηνιφγεζεο θαη Έγθξηζεο ΠξΪμεσλ: Έιεγρνο 

ζηνηρεέσλ πιεξφηεηαο πξφηαζεο, Αμηνιφγεζε πξνηΪζεσλ αλΪ 

νκΪδα θξηηεξέσλ (πιεξφηεηα θαη ζαθάλεηα πξφηαζεο, ηάξεζε 

εζληθψλ θαη θνηλνηηθψλ θαλφλσλ, ζθνπηκφηεηα πξΪμεο, σξηκφηεηα 

πξΪμεο), Μεζνδνινγέα Αμηνιφγεζεο / Βαζκνιφγεζε 

(παξαδεέγκαηα κε δπαδηθά θιέκαθα, κε πνιιαπιΫο ηηκΫο), Κξηηάξηα 
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απνθιεηζκνχ, Φχιιν Αμηνιφγεζεο ΠξΪμεο, Καηαρψξεζε ζην 

ΟΠ, Σ.Γ. ΔγθεθξηκΫλεο ΠξΪμεο 

- πκκφξθσζε ησλ ΠξΪμεσλ κε Δζληθνχο θαη Κνηλνηηθνχο Καλφλεο: 

ζηΪδηα εμΫιημεο δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ, δηαδηθαζέεο δεκνπξΪηεζεο 

θαη θξηηάξηα επηινγάο θαη θαηαθχξσζεο, παξνρά ππεξεζηψλ κε 

έδηα κΫζα θαη ζρΫζε «νηνλεέ απηεπηζηαζέαο», ΦΪθεινη 

πξνΫγθξηζεο, Παξαθνινχζεζε Τινπνέεζεο, ΓηνηθεηηθΫο θαη 

Δπηηφπηεο Δπαιεζεχζεηο /Γεηγκαηνιεςέα  

- Γηαδξνκά ΔιΫγρνπ: απαηηάζεηο γηα επαξθά δηαδξνκά ειΫγρνπ, 

ΦΪθεινο ΠξΪμεο (παξαδεέγκαηα) 

- ΓεκνζηνλνκηθΫο Γηνξζψζεηο, Παξαηππέεο θαη Αλαθηάζεηο 

- ΘΫκαηα Δπηιεμηκφηεηαο 

 Γηαδηθαζέεο θαη Έληππα Γηαρεέξηζεο θαη ΔιΫγρνπ 

πγρξεκαηνδνηνχκελσλ ΠξΪμεσλ (δελ αθνξΪ ΠξΪμεηο Κξαηηθψλ 

Δληζρχζεσλ)  

- Δπηινγά θαη Έγθξηζε ΠξΪμεσλ, Παξαθνινχζεζε ηεο 

Τινπνέεζεο, Δπαιάζεπζε ησλ ΠξΪμεσλ, Υξεκαηνδφηεζε ησλ 

ΠξΪμεσλ, Πηζηνπνέεζε ησλ Γειψζεσλ Γαπαλψλ, 

ΓεκνζηνλνκηθΫο Γηνξζψζεηο, Παξαηππέεο θαη Αλαθηάζεηο, 

Γηαρεέξηζε ΑπνθΪζεσλ Δθρψξεζεο ζε ΔΦΓ 

- Έληππα (πξφζθιεζεο, πξνΫγθξηζεο, παξαθνινχζεζεο, 

αλΪθιεζεο, νινθιάξσζεο, επαιάζεπζεο, δεκνζηνλνκηθάο 

δηφξζσζεο, αλΪθηεζεο) θαη Λέζηεο ΔιΫγρνπ 

 Γηαδηθαζέεο θαη Έληππα Γηαρεέξηζεο θαη ΔιΫγρνπ ΠξΪμεσλ Κξαηηθψλ 

Δληζρχζεσλ 

- Δπηινγά θαη Έγθξηζε ΠξΪμεσλ, Παξαθνινχζεζε ηεο 

Τινπνέεζεο, Δπαιάζεπζε ησλ ΠξΪμεσλ, Υξεκαηνδφηεζε ησλ 

ΠξΪμεσλ, Πηζηνπνέεζε ησλ Γειψζεσλ Γαπαλψλ, 

ΓεκνζηνλνκηθΫο Γηνξζψζεηο, Παξαηππέεο θαη Αλαθηάζεηο 

- Έληππα Γηαρεέξηζεο θαη ΔιΫγρνπ ΠξΪμεσλ Κξαηηθψλ 

Δληζρχζεσλ (Σερληθφ Γειηέν ΠξΪμεο/Δληζρχζεσλ – Γειηέν 

Παξαθνινχζεζεο Γαπαλψλ θαη Φπζηθνχ ΑληηθεηκΫλνπ 

Δλέζρπζεο) 

 

 

 

ΗΗΗ. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 

Οδεγφο πζηάκαηνο Γηαρεέξηζεο θαη ΔιΫγρνπ πγρξεκαηνδνηνχκελσλ ΠξΪμεσλ, 

Τπνπξγεέν Οηθνλνκέαο θαη Οηθνλνκηθψλ, Γεληθά Γξακκαηεέα Δπελδχζεσλ θαη 

ΑλΪπηπμεο 

 

Δγρεηξέδην Γηαρεέξηζεο θαη ΔιΫγρνπ πγρξεκαηνδνηνχκελσλ ΠξΪμεσλ, Τπνπξγεέν 

Οηθνλνκέαο θαη Οηθνλνκηθψλ, Γεληθά Γξακκαηεέα Δπελδχζεσλ θαη ΑλΪπηπμεο 

 

Δγρεηξέδην Γηαρεέξηζεο θαη ΔιΫγρνπ Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ, Τπνπξγεέν Οηθνλνκέαο θαη 

Οηθνλνκηθψλ, Γεληθά Γξακκαηεέα Δπελδχζεσλ θαη ΑλΪπηπμεο 
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ΓΓ-Δ05: ΠΡΟΟΜΟΗΧΖ ΣΟΤ ΡΟΛΟΤ ΣΧΝ ΔΘΝΗΚΧΝ ΓΗΟΗΚΖΔΧΝ  

                    ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΚΟΗΝΟΣΗΚΧΝ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΔΧΝ,  

                    ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΔΧΝ & ΔΠΗΣΡΟΠΟΛΟΓΗΑ 
 

 

 

I. ΚΟΠΟ & ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 

 

θνπφο ηνπ εξγαζηεξένπ εέλαη ε αλαβέσζε ηνπ πιαηζένπ θαη ηεο δηαδηθαζέαο 

δηακφξθσζεο νπζηαζηηθψλ απνθΪζεσλ ζην θνηλνηηθφ επέπεδν, κΫζσ αλαθαηαζθεπάο ησλ 

δηαδηθαζηψλ δηαβνχιεπζεο-δηαπξαγκΪηεπζεο θαη ιάςεο απνθΪζεσλ. 

ηφρνο ηνπ εέλαη επέζεο ε εμνηθεέσζε ησλ ζπνπδαζηψλ κε ηα ζΫκαηα εθπξνζψπεζεο ηεο 

Δζληθάο Γηνέθεζεο ζηελ Δ.Δ. θαη δηακφξθσζεο δεκφζηαο πνιηηηθάο, κΫζσ ηεο ελεξγνχ 

ζπκκεηνράο ηνπο, ηεο θαηαλνκάο θαη πηνζΫηεζεο ξφισλ. 

 

 

II. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 

 

Σν εξγαζηάξην πινπνηεέηαη κε δχν απφ ηηο ηξεηο αζθάζεηο πξνζνκνέσζεο πνπ αλαιχνληαη 

παξαθΪησ, δέλνληαο ζηνπο ζπνπδαζηΫο ηελ επθαηξέα λα εμνηθεησζνχλ κε ηε ιεηηνπξγέα 

θαη πξαθηηθά ησλ επξσπατθψλ ζεζκψλ θαη ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο δεκφζηαο πνιηηηθάο. 

Ζ θΪζε Ϊζθεζε πξνζνκνέσζεο δηΫπεηαη απφ ζπγθεθξηκΫλνπο θαλφλεο πνπ νξέδνληαη απφ 

ηελ αξρά, απφ ηνλ ππεχζπλν ηνπ εξγαζηεξένπ (ηα δεδνκΫλα ηνπ ζΫκαηνο, ρσξηζκφο ζε 

νκΪδεο, θαηαλνκά ζπγθεθξηκΫλσλ ξφισλ, πεξηγξαθά απαξαέηεησλ ελεξγεηψλ, ρξνληθφο 

πξνγξακκαηηζκφο ελεξγεηψλ θιπ.). 

Σν εξγαζηάξην κπνξεέ λα πξαγκαηνπνηεζεέ ζηελ αγγιηθά γιψζζα ψζηε λα εμνηθεησζνχλ 

νη ζπνπδαζηΫο ζπγρξφλσο ζηηο αληέζηνηρεο Ϋλλνηεο θαη ηνπο φξνπο. 

ΠξνθεηκΫλνπ νη ζπνπδαζηΫο λα γλσξέδνπλ ην πεξηερφκελν ησλ πνιηηηθψλ γηα ηηο νπνέεο 

ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη αζθάζεηο πξνζνκνέσζεο, ζα παξνπζηαζζνχλ ελ ζπληνκέα νη 

ζρεηηθΫο πνιηηηθΫο ζε επέπεδν Δπξσπατθάο Έλσζεο θαη ν ξφινο ησλ Δζληθψλ 

Γηνηθάζεσλ. 

 

1. Παξνπζίαζε πνιηηηθψλ 

 Κνηλά Αγξνηηθά Πνιηηηθά 

 Δκπνξηθά Πνιηηηθά 

 Γηαξζξσηηθά Πνιηηηθά 

 

2. πλεξγαζία κε ηηο ρψξεο ηεο Αζίαο θαη ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο (1
ε
 άζθεζε 

πξνζνκνίσζεο ζπλάληεζεο Δζληθψλ εθπξνζψπσλ ζε ζέκαηα αξκνδηφηεηαο ηεο 

Δπηηξνπήο ζην πιαίζην ηεο επηηξνπνινγίαο) 

 ηελ Ϊζθεζε απηά ζα εμεηαζηνχλ νη κΫζνδνη εξγαζέαο ηεο Δπξσπατθάο 

Δπηηξνπάο ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο επηηξνπνινγέαο, κε πεξέπησζε κειΫηεο 

δχν πξνηΪζεσλ γηα εηδηθΪ πξνγξΪκκαηα βνάζεηαο ζηελ Λαηηληθά Ακεξηθά θαη ηελ 

Κέλα. 

 

3. πλάληεζε νκάδαο εξγαζίαο γηα ηε δηακφξθσζε θνηλνηηθψλ ζέζεσλ ζην πιαίζην 

πνιπκειψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ηεο Δ.Δ. ζε επίπεδν GATT (II.O.E.) (2ε άζθεζε 

πξνζνκνίσζεο) 

 ηελ ζπγθεθξηκΫλε πεξέπησζε κειΫηεο, ζα γέλεη πξνζνκνέσζε ησλ εζσηεξηθψλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ ηεο Δ.Δ. γηα ηε δηακφξθσζε ησλ θνηλνηηθψλ ζΫζεσλ ζηνλ 
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ηνκΫα ηνπ δηεζλνχο εκπνξένπ, ζην πιαέζην ηνπ ηειηθνχ ζηαδένπ ησλ δηεζλψλ 

(πνιπκεξψλ) δηαπξαγκαηεχζεσλ θαηΪ ηνλ Γχξν ΟπξνπγνπΪεο ηεο GATT, ην 

Φζηλφπσξν ηνπ 1993. 

 ηφρνο εέλαη ε εμνηθεέσζε ησλ ζπνπδαζηψλ κε ην πιαέζην θαη ηα φξηα ηεο ελδν-

θνηλνηηθάο δηαπξαγκΪηεπζεο πνπ Ϋιαβε ρψξα ζε επέπεδν νκΪδαο εξγαζέαο ηνπ 

πκβνπιένπ, πξνθεηκΫλνπ λα απνθαζηζηεέ ε θνηλά δηαπξαγκαηεπηηθά ζΫζε ηεο 

Δ.Δ., πνπ ζα ππνζηάξηδε ζην ηειηθφ ζηΪδην ηνπ Γχξνπ ΟπξνπγνπΪεο (15-12-

1993). 

 

4. Γηαπξαγκαηεχζεηο ελ φςεη ηεο δηεχξπλζεο ζρεηηθά κε ηα δηαξζξσηηθά ηακεία θαη 

ην ηακείν ζπλνρήο (3ε άζθεζε πξνζνκνίσζεο) 

Έρεη ζηφρν λα εμνηθεηψζεη ηνπο ζπνπδαζηΫο κε: 

 ηηο πξαθηηθΫο, ηνπο θαλφλεο θαη ηηο δηαδηθαζέεο πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο θνηλνηηθΫο 

ζπλαληάζεηο ζην πιαέζην ηνπ πκβνπιένπ Τπνπξγψλ ηεο Δ.Δ. 

 ηηο ηερληθΫο δηαπξαγκαηεχζεσλ πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηελ ηθαλνπνέεζε 

πνιιαπιψλ ζηφρσλ 

 ηνλ ζχλζεην ραξαθηάξα ηεο δηαδηθαζέαο αλεχξεζεο ζπκβηβαζηηθψλ ιχζεσλ 

 ηελ ζρΫζε κεηαμχ ησλ αλαθαηαηΪμεσλ ζην εζσηεξηθφ ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο 

θαη ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ηνλ εμσηεξηθφ ρψξν 

 

 

III.ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ  ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 

πγθεθξηκΫλε βηβιηνγξαθέα επέ ησλ αληηθεηκΫλσλ ησλ πξνζνκνηψζεσλ ζα δηαλεκεζεέ 

ζην πιαέζην ησλ παξνπζηΪζεσλ ησλ ηνκεαθψλ πνιηηηθψλ. 

 

Σν πιηθφ ησλ αζθάζεσλ (θαλφλεο, πιεξνθνξέεο επέ ηνπ αληηθεηκΫλνπ, εληνιΫο, ζηνηρεέα, 

θιπ) ζα δηαλεκεζεέ κε ηελ Ϋλαξμε ηνπ εξγαζηεξένπ. 
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ΓΓ-Δ06: ΟΗ ΜΖ ΚΤΒΔΡΝΖΣΗΚΔ ΟΡΓΑΝΧΔΗ & ΟΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ  

                        ΥΔΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΟ ΚΡΑΣΟ 
 

 

 

I. ΚΟΠΟ & ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 

 

θνπφο ηνπ εξγαζηεξένπ εέλαη ε πξνζΫγγηζε κε ηε λΫα πξαγκαηηθφηεηα ησλ κε θξαηηθψλ 

-κε θπβεξλεηηθψλ- νξγαλψζεσλ. Ο ζπλεράο πνιιαπιαζηαζκφο ηνπο θαη ε δξΪζε ηνπο 

ζηνλ ζπλερψο δηεπξπλφκελν δεκφζην ρψξν, δεκηνπξγνχλ λΫεο πξαγκαηηθφηεηεο. ΜΫζα 

απφ ηελ αλαδάηεζε ησλ ζεζκηθψλ δπλαηνηάησλ ζπλεξγαζέαο ΚξΪηνπο θαη Κνηλσλέαο ησλ 

Πνιηηψλ, θαζψο θαη κΫζα απφ ηελ αμηνιφγεζε ηεο άδε πθηζηΪκελεο -ζεζκνζεηεκΫλεο 

θαη Ϊηππεο- ζπλεξγαζέαο κεηαμχ ηνπο, φιν θαη πην ζπρλΪ ηα κε θξαηηθΪ ππνθεέκελα 

αζθνχλ δεκφζηεο δξΪζεηο ζε ηνκεέο απνθιεηζηηθάο -θΪπνηε- επζχλεο ηνπ θξΪηνπο.  

 

 

II. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 

 

1. Θεσξεηηθή πξνζέγγηζε 

 Ζ εμΫιημε ηνπ θαηλνκΫλνπ ησλ ΜΚΟ ζηνλ θφζκν 

 Ζ εκθΪληζε θαη ε πνξεέα ηεο εμΫιημάο ηνπ ζηελ ΔιιΪδα 

 

2. Πξαθηηθή εθαξκνγή 

 Ζ «ζχιιεςε» θαη ε θαηαγξαθά ηνπ θνηλσληθνχ θαηλνκΫλνπ 

 Ζ αλαδάηεζε ηεο δξΪζεο ζε θαζεζηψο πνιππινθφηεηαο θαη ζε ζπλζάθεο 

ζπνξαδηθάο -κε επαγγεικαηηθάο- ελαζρφιεζεο 

 

3. Πξαθηηθέο ζπλεξγαζίαο 

 Οη Ϊηππεο κνξθΫο εηαηξηθψλ ζρΫζεσλ 

 Οη ζεζκνζεηεκΫλεο κνξθΫο ηνπο αλΪ ππνπξγεέν 

 Οη δπλαηφηεηεο δηεχξπλζεο ησλ δπλαηνηάησλ ζπλεξγαζέαο 

 Ζ πεξαηηΫξσ ελεξγνπνέεζε ησλ ΜΚΟ γηα θνηλσληθΫο δξΪζεηο 

 ΜνξθΫο ζπλεπζχλεο 

 

4. Αμηνιφγεζε ησλ εηαηξηθψλ ζρέζεσλ 

 Αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δξΪζεο ησλ ΜΚΟ 

 Αμηνιφγεζε ησλ ζπλεξγαζηψλ κε ην θξΪηνο 

 Αμηνιφγεζε ηεο ζεζκνζεηεκΫλεο εηαηξηθφηεηαο 

 

 

III. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ/ ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΟΗ ΣΟΠΟΗ 

 

Βηβιία 

ERNEST GELLNER, Η Κνηλσλία Πνιηηψλ θαη νη αληίπαινί ηεο. πλζήθεο ειεπζεξίαο, 

Δθδφζεηο Παπαδάζε  

ΓΚΗΟΡΓΚΗ ΦΟΣΔΦ, Η Κνηλσλία ησλ Πνιηηψλ, Δθδφζεηο Φηιέζησξ  

ΠΑΝΣΔΛΖ ΚΛΗΑ ΚΑΗ ΑΣΔΡΖ ΥΟΤΛΗΑΡΑ, Η Γηπισκαηία ηεο Κνηλσλίαο ησλ 

Πνιηηψλ, Δθδφζεηο Παπαδάζε  
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Κείκελν ηνπ ΥΡΗΣΟΤ ΦΡΑΓΚΟΝΙΚΟΛΟΠΟΤΛΟΤ κε ζέκα «Με-Κπβεξλεηηθέο 

Οξγαλψζεηο θαη ειιεληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή», πεξηιακβάλεηαη ζηελ έθδνζε «Διιεληθή 

Δμσηεξηθή Πνιηηηθή. Μηα ζπλνιηθή πξνζέγγηζε» ηνπ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΣΑΚΧΝΑ. 

Δθδφζεηο ηδΫξεο  

ΑΝΣΧΝΖ ΜΑΚΡΤΓΖΜΖΣΡΖ, Κξάηνο θαη Κνηλσλία ησλ Πνιηηψλ, 

Μεηακεζνλχθηηεο Δθδφζεηο 

ΝΗΚΟ ΜΟΤΕΔΛΖ, Απφ ηελ αιιαγή ζηνλ εθζπγρξνληζκφ - Κξηηηθέο παξεκβάζεηο, 

Δθδφζεηο ΘεκΫιην 

ζπιινγηθφ (ΜΑΝΟΛΖ ΥΡΤΑΚΖ, ΓΖΜΖΣΡΖ ΕΗΧΜΑ, ΝΣΔΠΖ 

ΚΑΡΑΜΖΣΡΟΠΟΤΛΟΤ, ΓΖΜΖΣΡΖ ΥΑΣΕΑΝΣΧΝΖ) Πξννπηηθέο απαζρφιεζεο 

ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο, γηα ην Δζληθφ Ηλζηηηνχην Δξγαζέαο. Δθδφζεηο 

Ϊθθνπια 

ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΠΑΝΟΤ, Γηνίθεζε, πνιίηεο θαη Γεκνθξαηία, Δθδφζεηο Παπαδάζεο. 

NIKLAS LUHMANN, Ννκηκνπνίεζε κέζσ δηαδηθαζίαο, Δθδφζεηο Κξηηηθά (γηα 

πξνρσξεκΫλε αλαδάηεζε) 

ΝΗΚΖΣΑ ΛΗΟΝΑΡΑΚΖ, Οη ζπλέπεηεο ηνπ Γαηφζθπινπ. Κνηλσληθή πνιππινθφηεηα θαη 

ΜΜΔ, Δθδφζεηο Παπαδάζε 

 

Άξζξα 

«Γεκνθξαηία, ηερλνινγία θαη ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ», Ϊξζξν ζην Βάκα (13/7/2003) ηνπ 

Γηψξγνπ Παπαδεκεηξένπ 

«Γηαηί απνηπγράλνπλ νη κεηαξξπζκίζεηο», Ϊξζξν ηνπ Νέθνπ ΜνπδΫιε ζην Βάκα 

(29/6/2003) 

«Μεηαξξχζκηζε θαη θνκκαηηθνθξαηία», Ϊξζξν ηνπ Νέθνπ ΜνπδΫιε ζην Βάκα (ζπλΫρεηα 

ηνπ πξνεγνχκελνπ, ζαο ην ζηΫιλσ κε e-mail) 

«Κνηλσλία Πνιηηψλ», πεξηνδηθά Ϋθδνζε ηεο Κέλεζεο Πνιηηψλ γηα ηελ ΠαξΫκβαζε. ια 

ηα ηεχρε ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν www.paremvassi.gr 

 

Έληππα 

Νηνθνπκέληα απφ ηελ Παγθφζκηα Γηάζθεςε ηνπ ΟΗΔ ζην Νηέξκπαλ (2002) γηα ηνλ 

«Ραηζηζκφ, ηηο Φπιεηηθέο Γηαθξίζεηο, ηνλ Αληηζεκηηηζκφ θαη ηηο ζπλαθείο Μηζαιινδνμίεο» 

Έθδνζε ηεο Δπηηξνπάο γηα ηηο ΜΚΟ ηνπ Τπ. Δμσηεξηθψλ 

Νηνθνπκέληα ηνπ ΟΗΔ γηα ην «2001. Γηεζλέο Έηνο γηα ηνλ Δζεινληή» Έθδνζε Δπηηξνπά 

ΜΚΟ ηνπ Τπ. Δζσηεξηθψλ  

«Η Δπηηξνπή θαη νη κε θπβεξλεηηθνί νξγαληζκνί. Οηθνδφκεζε ηζρπξφηεξεο εηαηξηθήο 

ζρέζεο», Ϋγγξαθν εξγαζέαο ηεο Δπηηξνπάο πνπ ππνβιάζεθε απφ ηνλ πξφεδξνο Prodi θαη 

ηνλ αληηπξφεδξν Kinnock  

Euro Citizen Action Service, «A guide to European Union funding for NGOs» 

www.ecas.org. 

ρνιηαζκφο ηνπ πλδέζκνπ Διιεληθψλ Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

«Δζληθνχ πκβνπιίνπ Σνπξηζκνχ». ΠεξηιακβΪλεηαη ζηνλ απνινγηζκφ γηα ην 2002. 

Έθδνζε ΔΣΔ. 

 

http://www.paremvassi.gr/
http://www.ecas.org/
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ΓΓ-Δ07: ΣΔΥΝΗΚΔ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΔΧΝ & ΔΠΗΛΤΖ ΤΓΚΡΟΤΔΧΝ 
 

 

 

I. ΚΟΠΟ & ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 

 

θνπφο ηνπ εξγαζηεξένπ εέλαη λα βειηηψζεη ηηο δηαπξαγκαηεπηηθΫο ηθαλφηεηεο ησλ 

ζπνπδαζηψλ, νη νπνένη νξγαλσκΫλνη ζε νκΪδεο θαη κε αλΪιεςε ζπγθεθξηκΫλσλ ξφισλ ζα 

Ϋρνπλ ηε δπλαηφηεηα: 

- λα πξνβιεκαηηζηνχλ γηα ηελ Ϋλλνηα θαη ηε ζεκαζέα ηεο δηαπξαγκΪηεπζεο 

- λα αλαγλσξέζνπλ δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο πξνζΫγγηζεο ηεο δηαπξαγκΪηεπζεο θαη λα 

ζπδεηάζνπλ θξηηάξηα επηινγάο κεηαμχ ηνπο 

- λα αλαιχζνπλ ζεκαληηθΫο ηερληθΫο πηπρΫο ηεο δηαπξαγκΪηεπζεο 

- λα εμαζθεζνχλ ζηελ πξαθηηθά εθαξκνγά ησλ ζπκπεξαζκΪησλ ηνπ εξγαζηεξένπ. 

 

 

II. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 

 

1
ε
 Δλφηεηα 

 Σξφπνη ΠξνζΫγγηζεο 

 Δηζαγσγηθά Άζθεζε ΓηαπξαγκΪηεπζεο ζε κηθξΫο νκΪδεο 

 Θεσξεηηθφ Πιαέζην 

 Σξφπνη ΠξνζΫγγηζεο ηεο δηαπξαγκΪηεπζεο 

 

2
ε
 Δλφηεηα 

 ΣΫρλε ηεο ΓηαπξαγκΪηεπζεο 

 

3
ε
 Δλφηεηα 

 ΔμΪζθεζε 

 ΔμΪζθεζε ζηε ΓηαπξαγκΪηεπζε 

 Πξνεηνηκαζέα θαη Γηεμαγσγά ΓηαπξαγκΪηεπζεο 
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ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 
 

ΓΓ-Δ08: ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΔΡΓΧΝ ΔΠΑ 
 

 

 

I. ΚΟΠΟ & ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 

 

ηα πιαέζηα απηνχ ηνπ εξγαζηεξένπ γέλεηαη πξνζπΪζεηα γηα κηα νινθιεξσκΫλε 

παξνπζέαζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαρεέξηζε Ϋξγσλ ΚΠ, δέλνληαο ηηο φςεηο ηνπ 

ηειηθνχ δηθαηνχρνπ, ηεο Γηαρεηξηζηηθάο αξράο αιιΪ θαη ηνπ Τπνπξγεένπ Δζληθάο 

Οηθνλνκέαο θαη Οηθνλνκηθψλ. 

 

 

II. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 

 

1
ε
 έσο 3

ε
 Δλφηεηα 

 

ην εξγαζηάξην αθνχ παξνπζηαζηεέ ε θεληξηθά δηαρεέξηζε Ϋξγσλ ηνπ ΚΠ, δέλεηαη ζηε 

ζπλΫρεηα κηα πξνζΫγγηζε ηεο φςεο ηεο δηαρεέξηζεο απφ ηε κεξηΪ ησλ Γηαρεηξηζηηθψλ 

αξρψλ. 

 

4
ε
 έσο 7

ε
 Δλφηεηα 

 

ηνρεχνπλ λα δψζνπλ Ϋλα case study γηα ηελ θαηΪξηηζε θαη δηαρεέξηζε πξνυπνινγηζκνχ 

Ϋξγσλ ζηα πιαέζηα ηνπ Κνηλνηηθνχ Πιαηζένπ ηάξημεο απφ ηνλ ηειηθφ δηθαηνχρν. 

πγθεθξηκΫλα πεξηιακβΪλεη: 

 ηελ αλΪιπζε ησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο θαηΪξηηζεο θαη δηαρεέξηζεο Πξνυπνινγηζκνχ 

Ϋξγσλ. Ζ αλΪιπζε ζα γέλεη κε ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρά ησλ ζπνπδαζηψλ. 

 ην ζρεδηαζκφ ηεο δνκάο κηαο εθαξκνγάο – ΒΪζεο ΓεδνκΫλσλ (MS Access 2000) 

κε ηελ νπνέα κπνξεέ λα ππνζηεξηρζεέ ε δηαρεέξηζε Ϋξγσλ ηνπ Κ.Π.. 

 ηε δεκηνπξγέα ησλ αλαγθαέσλ πηλΪθσλ κε ελδεηθηηθΪ δεδνκΫλα απφ ηα 

ΔπηρεηξεζηαθΪ ΠξνγξΪκκαηα ηνπ Κ.Π.. 

 ηελ παξνπζέαζε κηαο νινθιεξσκΫλεο εθαξκνγάο 

 

 

III. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ / ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΟΗ ΣΟΠΟΗ 

C. J. DATE, An Introduction to Database Systems, , Addison-Wesley Publ., 1994 

E.F. CODD, Extending the database relational model to capture more meaning, Acm 

Tods 4, 1979 

CONRAD CARLBERG , Business Analysis with Excel, Que, 1995 

ALISON BALTER , Mastering Ms Access 2000 Development, SAMS, 1999 

EVAN CALLACHAN, Ms Access 2000 - Fundamentals with Visual Basic for 

Applications, Microsoft Press, 1999 

* εκείσζε: Σν εξγαζηήξην δηεμάγεηαη ζε ηξία ηκήκαηα ζπνπδαζηψλ 
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ΓΓ-Δ09: AΞΗΟΛΟΓΖΖ-ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΓΖΜΟΗΧΝ ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΏΝ 

ΣΟΠΧΝ 

 

 

Η.  ΚΟΠΟ ΚΑΗ ΣΟΥΟ 

 

Σν εξγαζηάξην απηφ Ϋρεη ζηφρν ηελ παξνπζέαζε ησλ ζεκΪησλ πνπ αθνξνχλ: ηελ  

νξγΪλσζε ηνπ πεξηερνκΫλνπ θαη ησλ δξαζηεξηνηάησλ κηαο εθαξκνγάο γηα ηνλ 

παγθφζκην ηζηφ, ηελ ηεθκεξησκΫλε επηινγά ησλ εξγαιεέσλ θαη ησλ ηερληθψλ γηα ηελ 

αλΪπηπμε κηαο εθαξκνγάο, ηα θξηηάξηα ζηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ πινπνέεζε ησλ 

θξηηεξέσλ απηψλ ζε πξαγκαηηθΫο εθαξκνγΫο. Δπηδηψθεη λα πξνζθΫξεη ζηνλ 

ζπνπδαζηά δεμηφηεηεο αμηνιφγεζεο δηαδηθηπαθψλ ηνπνζεζηψλ αλαθνξηθΪ κε ηηο 

πεγΫο πιεξνθνξέαο (αθξέβεηα, θπξηφηεηα, αληηθεηκεληθφηεηα, αλαλΫσζε, θΪιπςε 

ζεκΪησλ), ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ απφδνζε (αηζζεηηθά, αλαγλσζηκφηεηα, 

ρξεζηηθφηεηα), ηηο ππεξεζέεο, ηελ πινπνέεζε, ηελ απφδνζε θαη ηελ αζθΪιεηα. 

Έκθαζε δέλεηαη ζε παξνπζέαζε κνληΫισλ θαη κεζνδνινγηψλ δηαζθΪιηζεο πνηφηεηαο 

θαη ζηελ ζχγθξηζε ησλ κνληΫισλ αμηνιφγεζεο ηεο πνηφηεηαο δηαδηθηπαθψλ 

ηνπνζεζηψλ. Ζ φιε πξνζΫγγηζε ζα βαζηζηεέ ζην Πιαέζην Πηζηνπνέεζεο Γεκφζησλ 

δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ πνπ Ϋρεη εθδψζεη ην Τπνπξγεέν Δζσηεξηθψλ. 

 

 

 

ΗΗ.  ANTIKEIMENO ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 

 

1
ε
 ελφηεηα: 

 

Πιαέζην Παξνράο Τπεξεζηψλ Ζιεθηξνληθάο ΓηαθπβΫξλεζεο  

1) Πιαέζην Πηζηνπνέεζεο Γεκφζησλ δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ 

2) Πιαέζην δηαιεηηνπξγηθφηεηα θαη ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ 

3) Πιαέζην Φεθηαθάο απζεληηθνπνέεζεο 

 

2
ε
 ελφηεηα: 

 

Πιαέζην πηζηνπνέεζεο Γεκφζησλ δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ 

Θα παξνπζηαζηνχλ ζΫκαηα πνπ αλαπηχζζνληαη ζην Πιαέζην Πηζηνπνέεζεο Γεκφζησλ 

Γηαδηθηπαθψλ Σφπσλ φπσο: 

 Γηαρεέξηζε Γηαδηθηπαθνχ Σφπνπ: Οξγαλσηηθφ ζράκα δηαρεέξηζεο ηνπ δηαδηθηπαθνχ 

ηφπνπ, Ρφινη θαη αξκνδηφηεηεο 

 Γνκά θαη νξγΪλσζε δεκφζησλ δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ 

 Ολνκαηνδνζέα δεκφζησλ δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ: νλνκαζέα ρψξνπ, γιψζζα, ηξφπνο 

γξαθάο θαη κΫγεζνο νλφκαηνο ρψξνπ 

 Δηθαζηηθά παξνπζέαζε: Υξψκαηα θαη ρξσκαηηθνέ ζπλδπαζκνέ, ΓξακκαηνζεηξΫο, 

Δηθνλέδηα, χλδεζκνη, Σξφπνο θαη χθνο γξαθάο πεξηερνκΫλνπ, Έθηαζε 
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ηζηνζειέδσλ, ΜΫγεζνο ηζηνζειέδσλ, Μνξθνπνέεζε θαη παξνπζέαζε 

πεξηερνκΫλνπ, Υξάζε εηδηθψλ κνξθψλ πεξηερνκΫλνπ 

 Γνκά θαη πεξηερφκελν δεκφζησλ δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ: Αξρηθά ζειέδα, 

Πεξηερφκελν ηζηνζειέδσλ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ, Γνκά πεξηερνκΫλνπ, Γηαρεέξηζε 

πεξηερνκΫλνπ, Οξζφηεηα – πιεξφηεηα – επηθαηξφηεηα - αλαλΫσζε πεξηερνκΫλνπ, 

Γιψζζα πεξηερνκΫλνπ, Μεραλά αλαδάηεζεο, ΥΪξηεο ηνπ ηφπνπ, Πινάγεζε, 

Δπηθνηλσλέα κε ην θνξΫα 

 Πξνζβαζηκφηεηα: WAI, WCAG 

 Πνιιαπινέ δηαδηθηπαθνέ ηφπνη 

 ΖιεθηξνληθΫο ππεξεζέεο θαη δηαιεηηνπξγηθφηεηα 

 ΖιεθηξνληθΫο ππεξεζέεο: Τπνζηάξημε ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ, ΖιεθηξνληθΫο 

πιεξσκΫο, Παξαθνινχζεζε πξνφδνπ δηεθπεξαέσζεο ππνζΫζεσλ, Δθηχπσζε θαη 

ηνπηθά απνζάθεπζε πεξηερνκΫλνπ 

 Τπεξεζέεο πξνζηηζΫκελεο αμέαο: Τπεξεζέεο παξνράο ελεκΫξσζεο ζηνπο ρξάζηεο, 

Υψξνη ζπδάηεζεο ησλ ρξεζηψλ 

 Γηαιεηηνπξγηθφηεηα δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ κε back-office ζπζηάκαηα θαη Ϊιινπο 

δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο 

 Αμηνιφγεζε πεξηερνκΫλνπ, ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ θαη ιεηηνπξγέαο δεκφζησλ 

δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ 

 ΑζθΪιεηα πζηεκΪησλ & Πξνζηαζέα Πξνζσπηθψλ ΓεδνκΫλσλ 

 ΠνιηηηθΫο αζθΪιεηαο 

 Πξφζβαζε – Απζεληηθνπνέεζε 

 ΜεηΪδνζε 

 Απνζάθεπζε 

 Αθεξαηφηεηα ζπλαιιαγψλ 

 Γηαζεζηκφηεηα & απφδνζε ζπζηεκΪησλ 

 Φηινμελέα ΓΓΣ ζε ππνδνκΫο ηδησηηθψλ θνξΫσλ 

 Υξάζηεο δεκφζησλ δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ: Καηεγνξέεο ρξεζηψλ, Γηθαηψκαηα ρξεζηψλ, 

Δγγξαθά ρξεζηψλ 

 ΝνκηθΪ ζΫκαηα: ΠξνζσπηθΪ δεδνκΫλα, ΠλεπκαηηθΪ δηθαηψκαηα, ξνη ρξάζεο – 

Απνθεξχμεηο 
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 ΓηΪδνζε δεκφζησλ δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ: Καηαρψξεζε ζε κεραλΫο αλαδάηεζεο, 

Καηαρψξεζε ζε ζπλαθεέο δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο, ΓξΪζεηο πξνψζεζεο ηνπ 

δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ 

 

3
ε
 ελφηεηα: 

Εξγαιεία γηα ηελ αμηνιόγεζε Δηαδηθηπαθώλ ηόπσλ. 

Τεσνολογικά επγαλεία για ηον έλεγσο θεμάηων πος ππαγμαηεύεηαι ηο Πλαίζιο Πιζηοποίηζηρ 

Δημόζιων διαδικηςακών ηόπων π.σ. W3C, WAI, μέηπηζη απόδοζηρ, καηαγεγπαμμένερ ζύνοδοι, 

κλπ. 

 Αξιολόγηζηρ ποιόηηηαρ διαδικηςακών ηόπων με διεπεςνηηικέρ μεθόδοςρ: Έπεςνα ζηο 

πεπιεσόμενο, Σςνενηεύξειρ από απμόδια ζηελέση θοπέων, και ομάδερ σπηζηών, διεξαγωγή  

έπεςναρ, επωηημαηολόγια,  

 

 4
ε
 ελφηεηα: 

 

Αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ 

 

- πγθεθξηκΫλα παξαδεέγκαηα εθαξκνγάο αμηνιφγεζεο δεκφζηνπ δηαδηθηπαθνχ 

ηφπνπ. Σα παξαδεέγκαηα απηΪ ζα επηιεγνχλ Ϋηζη ψζηε λα θαιχπηνπλ ηελ θεληξηθά 

Γηνέθεζε, ηνπηθά απηνδηνέθεζε θαη αλεμΪξηεηνπο θνξεέο ηνπ Γεκνζένπ. 

 

5
ε
 ελφηεηα: 

 

Μειέηε Πεξηπηώζεσλ (Πξαγκαηηθέο Εθαξκνγέο) 

πγθξηηηθά Αμηνιφγεζε Γηαδηθηπαθψλ Σφπσλ Γεκφζηαο Γηνέθεζεο. ΜειΫηεο 

πεξέπησζεο ζπνπδαζηψλ. 

 

ΙΙΙ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ/ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΟΙ ΣΟΠΟΙ 

 

www.e-gif.gov.gr: Πιαίζην Παξνρήο ππεξεζηώλ Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο θαη 

Πξόηππα δηαιεηηνπξγηθόηεηαο. 

Looking on the Web, D. GRAY, Creative Proffesional Press, 2000 

Web Page Design, Sunsoft Press, M. E. MORRY & R. J. HINRICHS, Mountain View, 

CA, 1996 

Webmaster in a Nutshell, S. SPAINBOUR & V. QUERCIA, O‟Reilly, 1999 

www.uie.com  - ΠεξηΫρεη πιεξνθνξέεο γηα ηε ζρεδέαζε ζπζηεκΪησλ δηεπαθάο 

www.usableweb.com - ΠεξηΫρεη πιεξνθνξέεο γηα ηε ζρεδέαζε ζπζηεκΪησλ δηεπαθάο 

www.topsites.net - Οη θαιχηεξεο ηνπνζεζέεο ζην Παγθφζκην Ηζηφ 

www.digits.com/top/  - Οη θαιχηεξεο ηνπνζεζέεο ζην Παγθφζκην Ηζηφ 

www.webstyleguide.com/ - ρεδηαζκφο Κφκβνπ Web 

Automated Web Site Evaluation Researchers and Practitioners Perspectives Series 

http://www.e-gif.gov.gr/
http://www.uie.com/
http://www.usableweb.com/
http://www.topsites.net/
http://www.digits.com/top/
http://www.webstyleguide.com/
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Human-Computer Interaction Series, Vol.4, Ivory, M.Y., 2004, 225 p., Hardcover ISBN: 

1-4020-1672-7 

 

Ίδξπκα ΛακπξΪθε, «Οδεγφο πνηφηεηαο δηαδηθηπαθψλ θφκβσλ πνιηηηζηηθψλ νξγαληζκψλ» 

- ρξεκαηνδνηνχκελν απφ ΔΠ «Κνηλσλέα ηεο πιεξνθνξέαο» ζην πιαέζην ηνπ Γ΄ ΚΠ, 

2005, δηαζΫζηκν [online]:http://www.infosoc.gr/meletes/ 

Nielsen J., “Designing Web Usability”, New Riders Publishing, 2000 

 

ΠαππΪθνπ ΝεθΫιε-ΑξηΪδλε Πηπρηαθά Δξγαζέα Δζληθάο ρνιάο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο, 

Σκάκα Αθνινχζσλ ΟΔΗ, 2006. 

 

Wang R. Y., and Strong D. M., “Beyond Accuracy: What Data Quality Means to Data 

Consumers”, Journal of Management Information Systems, No.12, April 1996, p. 5-34 

 

Ho J., ”Evaluating the WWW: A global study of commercial sites”, Journal of Computer 

Mediated Communication, Vol.3, Iss.1, June 1997 

 

Cockburn C., and Wilson T.D., ”Business Use of the World Wide Web”, Information 

Journal of International Management, Vol.26, No.2, p.83-102, 1996 

 

Boon O., Hewett W.G., and Parker C.M. “Evaluating the Adoption of the Internet: A 

Study of an Australian Experience in Local Government”, Proceedings of the 13th 

International Bled Electronic Commerce Conference, Bled, Slovenia, 19–21 June 2000 
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Internet Commerce”, Proceedings of the 12th International Bled Electronic Commerce 
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Burgess, L., Cooper J. and Alcock, C., “The Adoption of The Web as a Marketing Tool 

by Regional Tourism Associations (RTA's) in Australia”, Proceedings of ACIS2001, 

Coffs Harbour, Australia, 5-7 December 2001 
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Turner C., “The information e-conomy: business strategies for competing in the global 
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Zeithaml V.A. , Parasuraman A., and Malhotra A., “Service Quality Delivery Through 
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ΞΔΝΔ ΓΛΧΔ 
 

 

 

 

θνπφο ηνπ καζάκαηνο ζηνλ β‟ θχθιν ηεο Δηδηθάο ΦΪζεο πνπδψλ εέλαη ε πξαθηηθά 

πιΫνλ επαθά ησλ ζπνπδαζηψλ κε ηε γιψζζα θαη ε νινθιάξσζε ηεο θΪιπςεο εηδηθψλ 

γισζζηθψλ δεμηνηάησλ επαγγεικαηηθνχ ηχπνπ ζε ζΫκαηα πνπ Ϊπηνληαη ησλ γλσζηηθψλ 

αληηθεηκΫλσλ ηνπ ηκάκαηνο Γεληθάο Γηνέθεζεο. Ζ κεγαιχηεξε Ϋκθαζε δέλεηαη ζηε 

ζεκαζηνινγηθά θαη δηεξεπλεηηθά δηΪζηαζε ηεο γιψζζαο κΫζσ κηθξψλ εξγαζηψλ θαη 

πξαθηηθάο εμΪζθεζεο.  
 

  

II. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 
 

Ζ επαθά κε ηελ μΫλε γιψζζα γέλεηαη κε: 

 

1. ζηξαηεγηθΫο αλΪπηπμεο ησλ γισζζηθψλ δεμηνηάησλ κΫζσ ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ 

δξαζηεξηνηάησλ, ηεο θαηαλφεζεο ιάςεο απνθΪζεσλ θαη ηεο επεμεξγαζέαο ηδεψλ 

2. πεξαηηΫξσ αλΪπηπμε ησλ γισζζηθψλ δεμηνηάησλ πξνθνξηθάο θαη γξαπηάο 

επηθνηλσλέαο επαγγεικαηηθνχ ηχπνπ (παξνπζέαζε ζΫκαηνο, αέηεζε, αλαθνέλσζε, 

πεξέιεςε, αλαθνξΪ, λφκνη, πξαθηηθΪ, ελεκεξσηηθΪ δειηέα) 

3. εκβΪζπλζε θαη αλΪιπζε ζεκαηηθψλ αληηθεηκΫλσλ ηνπ θχθινπ ζεκηλαξέσλ 

εμεηδέθεπζεο θαη εθπφλεζε εξγαζηψλ ησλ ζπνπδαζηψλ 

4. πξνζνκνέσζε παξνπζέαζεο ηνπ θαζεκεξηλνχ πξνγξΪκκαηνο εξγαζέαο ηνπ ζηειΫρνπο 

ηεο Γεληθάο Γηνέθεζεο 

5. ηερληθΫο θαη παξνπζέαζε νκηιέαο 

6. κειΫηε μελφγισζζεο αξζξνγξαθέαο ζρεηηθά κε ηα ζΫκαηα ελδηαθΫξνληνο ηνπ 

ηκάκαηνο. 

 

 

III. ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ 
 

Αμηνπνηεέηαη ε μελφγισζζε βηβιηνγξαθέα πνπ ρξεζηκνπνηεέηαη γηα ην ζχλνιν ησλ 

καζεκΪησλ ηνπ Σκάκαηνο. Ζ βαζηθά νξνινγέα γηα θΪζε ζεκαηηθφ πεδέν απνδειηηψλεηαη 

απφ ηνλ Σχπν θαη ηηο Δπέζεκεο ΔπξσπατθΫο θαη Γηεζλεέο Δθδφζεηο θαη ρξεζηκνπνηεέηαη 

σο απζεληηθφ πιηθφ πξνο επεμεξγαζέα. Σαπηφρξνλα, ρξεζηκνπνηνχληαη ηα ειεθηξνληθΪ 

αξρεέα Τπνπξγεέσλ ηα νπνέα Ϋρνπλ Ϊκεζε ζρΫζε κε ηα πξνο κειΫηε ζΫκαηα θαζψο θαη νη 

αληέζηνηρνη επξσπατθνέ θαη δηεζλεέο δηαδηθηπαθνέ ηφπνη. 
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